
(D3B©: 
телінйьшй ЩОДЕННИК UKRAINIAN DAILY 

Адресе 
Редакції І АдмІакщищДі 
•SvobodV, 81-83 Grand S t , 

Jersey City, N. J. 
Тел.: HEndereon 44)237 
УНС: UEadewm 6-8740 

РПС LXIII. 4 .73. Д Ж Е Р З І С И П і НЮ ИОРК СЕРЕДА, 18-го КВІТНЯ 1956. П'ЯТЬ ЦЕНТІВ — FIVE CENTS JERSEY CITY and NEW YORK. WEDNESDAY. APRIL 18, 1956. No. 73. VOL LXIII. 

АЙЗЕНГАВЕР ЗГ0Л0СИВ „ВЕТО" ПРОТИ 
ФАРМЕРСЬКОГО ЗАК0Н0ПР0ЄКТУ 

у р а д з в і л ь ш у є ДОПОМОГУ ФАРМЕРАМ В МЕЖАХ ПЛИВКОЇ ДОПОМОГИ; ПРЕЗИДЕНТ ЗАКЛИКАЄ 
КОНГРЕС УХВАЛИТИ ЗАКОНОПРОЄКТ ПРО „ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК"; ФАРМЕРСЬКА ПРОГРАМА СТАЛА 

ВИБОРЧИМ КЛИЧЕМ ОБОХ ПАРТІЙ 
Вашингтон. — Президент 

'Айзенгавер 16-го квітня по
ставив „вето" проти фармер-
ського законопроекту, який 
Конгрес прийняв 11-го квіт
ня. Президент вислав окреме 
звернення до Конгресу, в я-
кому мотивує, чому не міг 
підписати цього законопрое
кту, а в вечорі промовляв до 
фармерів і в своїй промові ви
яснював причини свого „ве-
та" та говорив про ті захо
ди, які його уряд зробить, 
щоб ще в цьому році допо
могти фармерам збільшити 
їхній прибуток. Президент 
заявив, що його уряд скорн-
стас з теперішнього пливко
го закону про допомогу фар
мерам і виплачуватиме най
вищі ставки допомоги за най-
важніші фермерські продук
ти — пшеницю, бавовну, ку
курудзу, рнж, земні горішки 
(арахіс) і молочні продукти. 
Найвища допомога згідно з 
пливкою допомогою стано
вить 82.5 відсотка паритету, 
а новий фермерський зако
нопроект передбачав тривку 
допомогу в висоті 90 відсотків 
паритету. При виплачуванні 
найвищої ставки допомоги 
фармерн можуть дістати бі
льше коло 500,000,000 дола
рів. Крім того Президент за
повів. Що негайно звернеться 
до Конгресу, щоб ухвалив за
конопроект про „земельний 
банк", щоб фермери вже .цієї 
осели, ще перед виборами, 
могли з нього скористати та 
ие засівати частини своїх 
піль і тим способом дістати за 
ці акри иеупрааної землі від
шкодування від уряду. Пункт 
про „aeMeflbHBjr банк" буя в 
законопроекті, якого не під
писав Президент, і він перед
бачував допомогу фармерам 
в висоті 1,200,00р,000 доларів. 
Президент заявив, що Конг
рес прийняв цей законопро
ект пізно, бо фармерн вже 
почали сіяти і садити, і то
му вони цісї весни не могли 
би скористати з нового фер
мерського закону. В своїй 
промові Айзенгавер пригаду
вав фармерам, що фермерсь
кий законопроект вніс до 
Конгресу ще 9-го січня, а 
пізніше кілька разів просив 
Конгрес, щоб поспішився з у-
хвалеявям цього проекту, 
але те не сталося, і зеконо-
проект ухвелили в Конгресі 
аж 11-го квітня, коли поме
лися весняні праці в полі. — 
Президент зеявив, шо уряд 
збільшить текож допомогу 
фармерем за кукурудзу, го
ловним чином в стейтвх Се
реднього Заходу, де u най
більше управляють, і тим 
способом збільшаться при
бутки фермерів. В своїй про
мові до фермерів Айзенге-
вер вняснюввв, чому, після 
довших студій новоухвалено-
го законопроекту про допо

могу фармерем не міг його 
підписати. ,,Знаю, — казав 
Президент, — що ви масте 
право знати всю правду про 
це, і я хочу її вам сказети. 
Це злий законопроект для 
фармерів, а тем самим і для 
всієї країни. Цей законопро
ект вносить замішання і він 
сам собі протирічить і сем 
себе поборює." Айзенгавер 
зеявив, що хотів підписати 
цей законопроект, хоча б для 
того пункту, в якому говори
ться про „земельний банк", 
але не міг цього зробити, бо 
законопроект ухвалено запіз
но. Не підписав Президент 
законопроекту з таких при
чин. 1. Новоухяеленнй зако
нопроект не розв'язує найва
жливішої проблеми, є саме 
не зменшує фермерської про
дукції і не зменшив би запа
сів фермерських продуктів, 
які лежить у урядових мага
зинах, зе що уряд денно пла
тить один мільйон долярів. 
Внаслідок цього і надалі збі-
льшувелисл б запаси фер
мерських продуктів і зменшу
валися б ціни на фермерські 
продукти в цій креїні, а та
кож закордоном, коли б у-
ряд хотів продавати надвиш
ку фермерських продуктів в 
чужих країнах. 2. Ново/хве-
леннй законопроект допоміг 
би деякій частині фармерів в 
цьому році, але на майбутнє 
і та частина не мала б із 
нього корнети, бо і надалі 
збільшувалися б фермерські 
продукти і спадала б на них 
ціна. Тривку допомогу фар
мерам почали виплачувати 
під час війни. Тепер її не по
треба,'., бо конче треба змен
шити фермерську продукцію, 
щоб П достосуватн до тепері
шніх потреб і щоб оздорови
ти фермерство не довший 
чес, є не не один рік. Прези
дент заявив, що в порозумін
ні з секретерем рільннцтве 
Езрою Тефт Бенсоном уряд 
буде виплачувати таку допо
могу фармерам за 1 бушель 
пшениці — $2; кукурудзу — 
$1.50; рнж — $4.50 за 100 
фунтів; молочні продукти — 
$3.25 за 100 фунтів; за мас
ло — 58.6 цента за фунт. — 
Крім того Президент про
сить Конгрес, щоб ухвалив 
якнайшвидше законопроект 
про „земельний банк". Щоб 
ще в цьому році фермери мо
гли, хоч восени, з нього ско
ристати. Демократи заявля
ють, що з „вета" Президента 
зроблять виборчу проблему і 
це допоможе їм виграти цьо
горічні вибори. Голова Рес
публіканського Крайового 
Комітету Ліонард Голл зая
вив, що фармери зрозуміють 
інтенції уряду, і не підуть за 
демократеми, але деякі рес
публіканці журяться. що 
„вето" Президента матиме 
злий вплив на вислід виборів. 

В АМЕРИЦІ 
• Аяяа Me* Болдвіи. перебу

ваючи у тюрмі в ПеорП, Іллн-
ной, приобіцяла двом в'язням, 
що, коли вийде на волю, допо
може їм втекти. І вона дотрима
ла слова, вийшовши з тюрми, 
купила пилки до різання заліза 
і передала їх в'язням. В'язнич
на сторожа викрила знову і 
„накрила" в'язнів саме тоді, ко
ли вони перерізали гра™- Болд-
віи пішла знову до'тюрми. 

ф ПрезждєжТ Айзенгавер ви
голосить промову на зборах 
Америкаясвького Т о в а р иства 
Видавців Часописів в суботу 21 
квітня в готелі „Статлср" в Ва-
ппгаґтові. На Цих зборах про
мовлятиме також демократич
ний кандидат на президента 
Адлей Е. Стівенсон. 

Щ Департамент рільництва 
випускає в продаж на пробу но
вий картопляний продукт — 
картопляні платин Спочатку бу
дуть їх продукувати в північних 
стеЯтах, головним чином в стей-
ті Мейн. де плекають багато 
картопель. 

# ІИВД Дж. Лораяґер працює 
70 років у фірмі ,.Р. Л. Повк 
Компані" в Ню Норку. Працю 
в цій фірмі вій почав, мавши 11 
років. Він не хоче Йти на емери
туру, кажучи: „Умру, коли за
лишу працю". Починаючи пра
цю в ПІЙ фірмі. Лоранґер зароб
ляв Д.50 доляоа на тиждень. Ця 

Республіканські губернатори — Фос із Саат Дакоти, Гіоф з 
Айовн та Голл з Конзасу — після відвідин у президента 
Аизенгавсра, під час яких вони пробували безуспішно пе
реконати Президента, щоб кін таки підписав фермерським 

закон. 

Доньки Американської Революції допомага
тимуть вишукувати комуністичних 

коляборантів 
безпечніші від членіп кому
ністичної партії. „Не можемо 
Гарантувати безпеки Амери
ки, сказала пані Теттон, поки 

Вашингтон. — Бувший го
лова товариства Доньки Аме
риканської Революції пені 
Джсймс Б. Петтон, промов
ляючи не прийнятті молоде
чого відділу цісї організації, 
закликала присутніх допома
гати урядові „викривати ко
муністичних коляборантів", 
які часто ховаються під 
„плащем невинносте". Вона 
твердила, що засекречені ко
муністичні коляборантн не

пе викриємо і не усунемо 
кожного комуністичного ко
лаборанта з кожного стано
вища, важливого для нашої 
оборони". Вона закликала 
членкннь цісї організації бо
ротися проти „комуністичної 
інфільтрації в школах, радіо 
і телевізії, в клюбах, церк 
вах і часописах". 

Конгрес досліджує справу добродійних 
і пенсійних фондів робітничих спілок 

їхніх родин. В одному тако
му приватному фонді розтре-
чено досі коло 900,000 доля
рів. Вартість усіх пенсійних і 
добродійних фондів стано
вить 25.000.000.000 долярів. 

Вашингтон. — Сенатська 
Підкомісія починає переслу
ханий в справі приватних 
пенсійних і добродійних фон
дів, бо виявилося, що деякі 
фонди не мають потрібної 
федеральної контролі і ви
трачають їх зі шкодою для 
тих, для кого вони призна
чені. З тих приватних пен
сійних і добродійних фондів 
корнстас тепер 29,000,000 ро
бітників і 46,000,000 членів 

Сенатська група, очолювана 
сенатором Полем Г. ДаГлс-
сом, пропонує законопроект, 
згідно з яким треба створите 
окрему урядову агенцію, яка 
контролювала б приватні 
пенсійні і добродійні фонди. 

БОЛГАРСЬКОГО „МАЛОГО СТАЛІНА" 
ВИКИНУЛИ З УРЯДУ 

Софія. — Вудко Червснков. 
один із найстарших комуніс
тів, звелнчннк і наслідувач 
Сталіна та його метод, зголо-
•нв на засіданні болгарського 
, с о б р а н і я " (парламенту) 
•БОЮ днмісію, проте якої не 
»уло ніякого застереження. 
Зулко Червенков, який до 
1954 р. був прем'єром і гене
ральним секретарем болгарсь
кої комуністичної партії і та-
аім чином фактичним дикта

тором у Болгарії, став після 
20-го з'їзду комуністичної пар
тії СССР в Москві предметом 
атак, як „малин Сталін", ЯКИЙ 
ютурас „культові особи" і ні-
Зн противиться „колективно
му проводові". В минулому 
тижні офіційно проголошено 
реебілітацію колишнього ві-
це-прем'ера Костова, що ного 
Червенков виправив був на 
той СВІТ ніби за конспіруван
ня разом із Тітом проти Бол
гарії. Випущено теж на волю 
бегатьох „зрадників", які си
діли у болгарських в'язницях. 
Водночас, щоб вибілите себе, 
як ніби невинного в справі Ко
стова і всьому режимі крива
вого терору, Червенков казев 
арештувати директора „дер
жавної безпеки", себто полі
ції, Іване Рейкова та 20 полі-
ційнпх промінентів. Все ж 
Червенков, відомий, як фана
тичний ,,стелініст" і вихова
нець Москви ще з 20-их pp., 

втратив свій авторитет в очах 
болгарських комуністів під 
впливом антнеталінської кам
панії в Совстах. Коли він 
явився на засідання болгар
ського парляменту, то замість 
овації, яка завжди раніше 
стрічала його, зустріла його 
глуха мовчанка. На тому засі
данні був. м. ін., пршівнпн го
лова югославського парла
менту Моса Піяде. Червенког 
був в очах Тіта одним з най
більших ворогів, що спричи
нились до викинення Югосла
вії з Комінформу і до остан
нього часу бороздив в привер
ненні добрих взаємин між 
Югославією і її сателітнимн 
сусідами. Червенков мас за 
собою „світлу" комуністичну 
минувшину. Він був, м. ін., ав
тором бамбового втентату г 
соборі в Софії під час урочис
тої Богослужби, на яку меі 
явитися король Борис: тод 
згинуло в тому соборі 16L 
осіб. Після того Червенков 
утік до Москви, де вже ренішс 
перейшов був комуністично-
терорнстичннй вишкіл, і вер
нувся до Болгерії еж з совст-
ськимн військами в другій 
світовій війні. Дальша доля 
Червенкова невідома: або він 
піде в тінь, діставши якусь ма
лу посаду, як колишня всемо-
гуче Ание Певкер, або може 
й залишать його ще на якийсь 
час на якому пості в уряді, 
відсунувши від влади. 

ЗДА не приступлять до Багдадського пакту 
Тегеран. — З'сдинсні Дер-1 

жеви готові надалі помагати 
членам Багдадського пакту І 
не тільки за існуючими дво
сторонніми умовами з ними, 
але й колективно через Баг
дадський пакт, однак З'сднне-
иі Держави бажають еобі 
зберегти тісні, приязні в ус
пішні взаємини також з інши
ми державами в цьому обши
рі", — таку заяву склав голо
ва американської делегації 
Лон Гендерсон на першому 
засіданні з'їзду п'яти держав, 
членів Багдадського пакту, 
що в понеділок 16 квітня ц. 
р. розпочався в столиці Ірану, 
Тегерані. Ця заява, як твер
дять часописи, сильно розча-
рувала прнявних делегатів, 
тим паче, що раніше, у своїх 
вступних промовах, прем'єр 
Іраку Нурі ас-Саїд, який від-

ЗДА І ФРАНЦІЯ ВІДБУ
ДУТЬ В ТРАВНІ НАРАДИ 
В СПРАВІ СЕРЕДНЬОГО 

СХОДУ 

крив наради, і прем'єр Ірану 
Гуссейн Аля, який перейняв 
головування на нарадах, апе
лювали до З'сдннених Дер
жав приступити до Багдадсь
кого пакту. До того пакту на
лежали Англія, Туреччина. 
Ірак, Іран і Пакістан. Прем'єр 
Іраку вказував на такий сем 
характер Багдадського пакту, 
як ного мають НАТО і Півден-
но-Східнін Азійський пакт, 
створені з ІНІЦІАТИВИ і під про
водом ЗДА. і тому, мовляв, ло
гічно ЗДА повинні належати 
також до Багдадського пакту. 
Лой Гендерсон хвалив існу
вання Багдадського пакту, по
твердив його важливість і ко
рисність, але обмежився тіль
ки до заявлення підтримки 
того пакту збоку ЗДА, як дер
жави, що стоятиме поза пак
том. 

Париж. — Між урядами 
ЗДА і Франції прийшло до по
розуміння, що в травні відбу; 
дуться між ними основні на
ради над ситуацією не Серед
ньому Сході. У тих нарадах 
візьметься теж під увагу від
носини в Північній Африці те 
справу Німеччини, щоб узгід-
ннти між ЗДА і Францією всі 
ті справи, які в останньому 
часі викликали між ними ди
сонанси, що проявились на-
зверх в публічній критиці під 
адресою американської полі
тики збоку міністра закордон
них справ Піно та прем'єра 
Молле. Американсько-фран
цузькі наради будуть переве
дені у зв'язку з сесією Ради 
Північно-Атлаятінського пак-
гу (НАТО), яка починається 
1-го травня ц. р. у Пари
жі. Таким чином ті наради 
відбудуться ще перед приїз
дом французького міністра за
кордонних справ Піио до Ва
шингтону, що наступить піс
ля відвідин Молле і Піио в 
Москві, літом цього року. В 
американсько • французьких 
нарадах мабуть прийме участь І 
також представник Англії. У 
цій справі у Вашингтоні нара
джувались в понеділок 16-го 
квітня французький амбесе-
дор Моріс де Мурвіль з дер
жавним секретарем Доллесом. 
Устійнення с п і л ь н о ї лінії 
трьох західніх великодержав 

у спрові Середнього Сходу не
обхідне ще й тому, що — як 
буцім-то переконуються в за
хідніх столицях — замирення 
на Середньому Сході немож
ливе без згоди з боку Совстсь-
кого Союзу. Франція й Англія 
воліли б — твердить преса — 
не скликувати для цієї спра
ви окремої конференції „вели
кої чвірки", а обмежитись до 
терену Об'єднаних Націй і та
мошніх нарад з совстським 
представником. Американські 
керівні чинники ие хочуть 
взагалі переводити формаль
ну конференцію над справами 
Середнього Сходу, поки гене
ральний секретар Гаммер-
шнлд не повернеться з своє! 
подорожі те не складе звідом-
лення на Раді Безпеки. Не ви
ключають, що у зв'язку з те
перішньою ситуацією між Із
раїлем і арабськими держава
ми Гаммершилд проситиме 
продовження йому терміну, бо 
Рада Безпеки обмежила його 
місію до одного місяця. Про 
ситуацію на Середньому Сході 
і американську політику на 
тамошньому терені промовля
тиме през. Айзенгавер в най
ближчу суботу вечером на Фо
румі Товариства Американсь
ких Часописних Редакторів. 
Над цією справою нараджува
лись в понеділок 16 квітня 
Президент і державний секре
тар Доллес. 

Бритійська поліція встановила суворий нагляд 
над всіма емігрантами та їхніми 

організаціями 
Голл заявляє, що поборювання „труманізму" 

буде виборчим гаслом республіканців 

10 працівників, а тепер прапюс 
в НІЙ7.500 робітників у 40 міс
тах. 

• Посадник міста Ню Порку. 
Роберт ВаГнер. написав до май
бутнього посадника, який уря-
дуватиме в цьому місті в 1976 р 
листа, в якому описує заходи 
Міської Управи, щоб зменшити 
голос на вулицях (Заборона ав
товодіям трубітн в автові сире
ни і т. п.). Цей лист буде здепо-
иований в одному з банків, і по
садник Ню Порку. який прочи
тає його через 20 років, поба
чить, як це найбільше в світі 
місто стало І наДтихІшим міс
том. 

• Волтгр Розтер, віце-прези
дент об'єднаних юнійних цент
раль Американської Федерації 
Праці ft Конгресу Індустріяль-
них Організацій, подорожуючи 
по Індії, був присутній на кон
гресі Індійських національних 
професійних спілок. Він заявив. 
що не погоджується з президен
том названих американських 
централь, Джорджом Міні, який 
заявив, що Нсру діє по комуніс
тичній лінії, і в дечому крити
кував американську закордонну 
політику. Це приєднало йому 
симпатії преси та офіційних 
чинників Індії і дозволило ви
ступати палко в обороні суто-
демократнчного устрою і таких 
умовнн продукції 1 праці, як 

Вашингтон, -г Голова Рес 
публіканського Крайоного Ко
мітету Ліонард В. Голл у 
зв'язку зі зборами 800 респуб
ліканських провідників за
явив, що поборювання ..тру
манізму" буде одним із вибор
чих гасел р є с п у б л і канців. 
Голл етакувев Геррі С. Тру-
мана за те, шо він у недавній 
своїй промові твердив, що Ай
зенгавер — це „президент, 
який нічого не робить". Голл 
назвав Трумана ,,незадоволе-
ннм" політиком, який зазд
рить успіхам президента Аії-
зенгавера. і закидає бувшому 
президентові такі гріхи: 1. ІІс-
редання під владу комуністів 
на конференції в Потсдамі 

ВІЛЬНИХ держав з мільйонами 
населення; 2. ,,Зраду Китаю", 
бо бувший президент припи
нив допомогу Чіянґ-Кай-ше-
копі, домагаючися ного спів
праці з комуністами; 3. Змен
шення збройної сили ЗДА пе
ред вибухом війни в Кореї; 4. 
Заяву про те. що ЗДА не бу
дуть боронити Південної Ко-
рії. бо вона лежить поза інте
ресами ЗДА. 5. Уможливлен
ня комуністам просочуватися 
до урядових агенцій ЗДА 
Олджер Гіссі. Геррі Декстср 
ВаЙТ, які служили комуніс
там, хоч заїїмалн високі уря
дові становища). G. Звільню
вання високих військовиків 
на основі кабінетних ку.іьку-
Л Л Ц І І І . 

Міні проти участи скорумпованих спілок 
в об'єднаному робітничому русі 

Лондон. — У зв'язку з 
приїздом до Великої Британії 
совєтської делегації, очолю
ваної Хрущовим і Булґані-
ним, бритійська поліція вста
новила суворий нагляд над 
усіма чужоземними емігрант
ськими організаціями у Ве
ликій Британії, як теж над 
їх членами. Крім того сотні 
детективів Скотленд Ярду 
охоронятимуть не тільки го
тель, в якому житимуть Хру
щов і Булґанін, але її усі ті 
доми та приміщення, де вони 
перебуватимуть під час своїх 
відвідин. Стерегтиме англій
ська поліція теж доріг і спе
ціально зелізиНЧНХ мостів, 
цо ними проїжджатимуть со-
встські відвідувачі. Допома
гатиме бритійській поліції в 
охороні Хрущова і Булґаніна 
бригада совстськнх емведне-

тів, прислана до Англії з СС
СР під проводом генерала 
МВД НІколая Захарова. Охо 
рокні заходи останніми дня. 
ми посилено у зв'язку з тим, 
ЩО НеВІДОМІ СНрНЧННННКН Ні' 
знак протесту проти приїзду 
совєтської делегації пошкоди
ли пам'ятник Карла Маркса 
в Лондоні і підклали вогонь 
під дверима лондонського 
бюра ТАСС-а. Громадська 
опінія Англії в дальшому ду
же неприхильно наставлена 
до приїзду кремлівських во
лодарів і деякі з видатних 
бритінців. віконт Крейгевон. 
виступили з гострою крити
кою ГОЛОВИ Англіканської 
Церкви і Кентерберійського 
Архяспнскопа Фішера за те. 
що він не виступив із закля
нем до брнтійської нації щоб 
вона не пактувала із ,.людь 
ми чорта". 

Ціль Совєтів—підірвати НАТО,—заявили 
два чільні американські генерали 

Вашингтон-. - т^:ГапсіяноФ imoJiys-j&tiii4c. оігшжшай *Ш« 
ціллю совстськоГ політики сГяи шефе* штабу • ген. Ай-
підірвети Організацію Пів- І^шгаверл. а потім амбасадо-

. ,я І ром в Москві й заступником 
нічно-Атлантійського пакту д е р ж а в н о г о с е к р в т а р Я , гово. 
та послабити збройну силу р н л и д у ж е обережно про те~ 

• 

З'сдннених Держав — заяви 
ли однозгідно генерал армії 
Омар Бредлі й ген. Волтер 
Смнт на першому засіданні 
сенатської підкомісії для 
справ летунства, що перево
дить переслухання у зв'язку 
з закидами, що американське 
летунство може опинитись 
позаду совєтського, та у зв'я
зку з асигнуванням додатко
вих грошей на розбудову ле
тунства. Однаково ген. Бред
лі, який був головою шефів 
об'єднаних штабів перед ад
міралом Радфордом, тепер у 
стені спочинку, як і генерел 
Смнт, теж у стані спочинку, 

перішній стан американської 
армії, заявивши, що вони не 
мають про це останніх авто
ритетних інформації!. Зате 
вони твердили, що було б ка
тастрофою, коли б СССР пе
ревищив американське ле
тунство кількістю та якістю 
своїх машин і керованих стрі-
лен. Генерел Омар Бредлі 
вказав на приклад резолюції, 
яку прийняв Ісляндський 
парлямеит про ліквідацію 
американської бази в ІСЛАН
ДІЇ,, як наявний доказ успіху, 
що його мес совстська під
ривна агітація в країнах Ат-
лантійського пакту. 

Еспанія звернулася до ЗДА з проханням 
допомогти їй модерним озброєнням 

Борис Левицький на волі 

фірма затруди<6в*аа тоді лише вони* в З'едижених Девасаиах-

Вашингтон. — Джордж Мі
ні, президент об'єднаних Аме
риканської Федерації Праці і 
Конгресу Індустріальних Ор
ганізацій скликав надзвичай
не засідання екзекутивної ра
ди об'єднаного робітничого 
руху для розгляду протиста-
тутового злиття виключеної 
колись за корупцію з Амери
канської Федерації Праці Між
народної Асоціяції Портових 
Вантажників із Міжнародним 
Бретством Вантажних Шофе
рів. У зв'язку з цим говорять І вантажних шоферів Ейнар 
про можливість припинення Мон твердять, що ділова спів-
в правах члена АФІ1 - КЮ і праця їхніх спілок не пору-
згаданого братства вантажних | шує в нічому цього статуту 

після кількагодинної конфе
ренції з Беком, на якій він 
п]юбував безуспішно спонука
ти Бека, щоб він скасував по
станову про злиття вищезга
даних робітничих спілок. Мі
ні, як президент АФП - КЮ 
стоїть на становищі, що злит
тя робітничої спілки, виклю
ченої колись за корупцію, з 
організацією приналежною до 
об'єднаного руху є порушен 
нлм обов'язуючого статуту 
АФП - КЮ. Бек і провідник 

шоферів, що його президен
том, є Дейв Бек. Вирішив 
скликати таке .засіданні Шні 

Засідання, скликане прези
дентом АФП - КЮ Міні, від
будеться 1-го травня ц. р. 

Мюнхен, Німеччина. - - Ча
сопис ..Український Самостій
ник" у ч. 16 з 15-го квітня по
відомляє: ,,Як довідуємось, за
арештований 22-го жовтня м. 
р. український журналіст і ви
давець часопису ..Вперед" Бо
рис Лсвицькнн 27 березня ц 
р. вийшов на волю. Вихо
дить, шо закиди, пороблені 
Лому під час слідства, вияви
лись безпідставними. Мюн
хенський тижневик „Христи
янський Голос" у ч. 15 з 8 
квітня ц. р. в зв'язку з цим по
відомляє, що Левицького ме
ли звільнити ще 27-го листо
пада м. p.. але цьому перешко
дили нові безпідставні заки
ди, що їх вміжчасі одержала 
німецька поліція з емігрант

ських джерел". Вістку пр< 
звільнення Бориса Левицько
го потверджує і кореспондент 
..Свободи" з Німеччини. 

• У Пралі п ївших містал 
Чехословаччннн підготовляють
ся до збільшеного туристичного 
руху. Чеська закордонна пропа
ганда заохочує особливо приїз
дити до відомих своїми цілю
щими водами Каряьсбаду ft Ма-
ріенбаду і Кцрльове Вари і Мирі-
якеке Лазне і. Окремі догідності 
влаштовується для відвідувачів 
Татр у Словаччині. 

• Френк Л.ігкгалдср Го.ідсн, 
бувший сержант кінної поліції, 
яка охороняла обози від іидіян 
та бандитів на Південному За
ході, відзначив 106 роковини з 
дня народження в Филаделфіі. 
Па. Він тепер перебуває в домі 
для старців, де допомагає своїм 
слідим 'товаришам. - -

Ню Иорк. Міністер за 
кордонних справ Еспанії — 
Альберто Мартін Артахо, ви
ступаючи в Фордгемському 
Університеті, де він одержав 
почесний титул доктора прав, 
заявив, Що еспанськнн уряд 
звернувся до ЗДА з прохан
ням допомогти Еспанії мо
дерним озброєнням і внря-
дом. За словами Артахо, під
писаний тому три роки дого
вір між ЗДА і Еспанісю в 
справі америкенських війсь
кових баз в Еспанії і в спра
ві америкенської допомоги 
для Еспанії в сучасних полі
тичних умовах невнетачаль-

ний, тимбільше, що атомовою 
зброєю і керованими ракета
ми диспонують не тільки ЗДА 
але і! Совстський Союз, і що 
існування мілітарних баз на 
території Еспанії збільшило 
риск Еспанії в обороні Ев-
ропи. Тому теж мілітарна 
співпраця між ЗДА й Еспа
нісю не може обмежитися до 
закладання військових без, 
але мусить бути поширена 
на розбудову еспенської ар-
мії і не вирядження її мо
дерною зброєю, якщо треба,' 
щоб еспенська армія викона
ла свої завдання в рамцях за-
хідньо-европейської оборони. 

В С В І Т І 
• Пала Пій \ І І виголосив в 

минулу п'ятницю 13 квітня до 
;Т>упн Італійських паломників із 
-сулецького світу промову, в 
якій осудив державний соція-
іізм і підкреслив, що Католиць
ка Церква .,поліс приватну тор
гівлю, овіяну доброю волею". 
Приватна торгівля, сказав Па
па, збільшує добробут, облегшує 
умовний праці, підвищує заро
бітки працюючих І зменшує ко
шти продукції Контрольована 
держална економіка завжди ве
де до обмеження Індивідуальної 
свободи, порушування характе
ру родини, викривлювання ці
лей патріотизму та нищення ре
лігії. 

# Метью МгкКлоскІ видавець 
щоденника ,.Дейлі Нюз" у Фи
ладелфіІ І касир Демократичної 
партії, приятель батьків ґрепе 
Келлі. „доплатив" 50.000 дол. до 
всіх інших видатків, що іх ко
штує приємність бути на весіл
лі названої фільмової зірка з 

князем Монако. В „Готель де 
Парі", де він замешкав Із своєю 
дружиною, в к р а л и дружині 
Ме'кКлос-кі самоцвіти вартістю 
50.000 дол. Вона залишила їх в 
пуделку на комоді В пішла з 
чоловіком на вечерю, а відкри
ла втрату аж наступного дня. 

• Чотири англійські мінонос
ці, кожний із ЗО особами залоги, 
в тому числі 4-ма старшинами, 
переводять щоночі стежну слу
жбу довкола Кнпру. щоб иедо-
пустити на цей острів пачкарів 
із зброєю І людей для підпіль
ної організації. За пачкуваиия 
збої грозить кара смерти. 

• Командамт військової бази 
Псрріс Айленд генерал Джозеф 
Буржер повідомив, що сержан
та Метью С. МекКІона передано 
на перхіятричне дослідження. 
Під час нічних вправ з вини 
цього сержанта втопилося в во
логі шість вояків морської пі
хоти 
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БАГДАДСЬКИЙ ПАКТ - СІЛЬ В ОЦІ 
МОСКВИ 

АКТИВНІСТЬ - НАША ПРОБЛЕМА 
Серед цілого ряду наших громадських проблем на одно 

з перших місць вибивається таки справа актнвностн, чи пак 
неактнвности наіїшнршнх мас нашого громадянства. Наша 
спільнота запала, часто здасться, в якийсь блаженний сон 
самозадоволення і помітного збайдужіння до громадських 
проблем. Майже в кожній громаді суспільна праця ведеться 
відносно малим гуртом активних одиниць, т о вгинаються 
під тягарем почасти перебраних, почасти накидуваних їм 
громадських обов'язків, а загал з філософією нашого старо-
крайового селянина тільки приглядається та пасивно очі
кує: заломляться вони під тим тягарем, чи витримають? 

Яскравим образом такого сумного стану можуть бути 
всілякі, головно річні збори наших місцевих товариств і ор
ганізацій в поодиноких громадах. Ці громади переважно 
збільшилися кількісно і скріпилися якісно новоприбулими 
громадянами та доростом з тут народженої генерації. Ще 
доведавна«майже виключно заробітково-робітннчий склад 
ваших громад поповнився професіоналістами, часто з по
важним стажем громадської праці на інших теренах. Але 
Тільки малу частину цього фізичного складу наших громад 
можна завважити в громадській роботі. Приходять такі річ
ні збори поодиноких чи центральних товариств, і на них 
можна в першу чергу побачити тих, що вже справді зубн 
свої з'їли на громадській роботі, що тягнуть громадський 
віз багато років і не можуть дозволити собі навіть на малий 
перепочинок, бо немає охочих, щоб їх заступити. 

Одною з головних проблем кожної нашої місцевої орга
нізації с вибір управи. Кожний відмовляється від будь-якого 
обов'язку. Мовляв, я допоможу, але виберіть когось іншого. 
Це — в кращому випадку, бо переважна більшість грома
дян взагалі на зборах не показується. Наприклад, Управа 
Філії УКК в Джерзі Ситі перед своїми зборами минулої не
ділі вислала понад 200 листів-повідомлень до 27 місцевих 
організацій та поодиноких громадян — платників націо
нального датку. На збори, що мусіли початися з півтора
годинним запізненням, прийшло заледве 20 осіб. А Джерзі 
Ситі — це ж одна з кращих і добре зорганізованих громад. 
Дивитесь на прнявннх і бачите тих ветеранів громадської 
праці, що пам'ятають ще піонерське життя в громаді, яке 
вони організували та вели, і тих з-поміж новіших громадян, 
в тому числі й кількох молодших, що не згоріли, як солома, 
в перших роках громадської актнвностн, і що не обмежу
ються до нарікань. Але де були в той час десятки інших 
громадян? Правда, в той день відбувалися деякі імпрези, 
але коли б навіть усіх прнявних на всіх тих імпрезах під
рахувати, то й це був би лише мінімум того, що повинно 
бути на одних зборах. 

Щ о зробити і як переломити цей невідрадний стан? Як 
аахтивізуватн наші громади, зокрема, великі маси наших 
громадян, вирвати їх з стану інертностн та паснвізму і пере
творити в активних діячів? Порушування цих проблем та 
закликами в пресі можна тільки частково ситуацію напра
вити. Натомість основно можна розв'язати цю проблему тіль
ки на місцях, і це є головне завдання тієї горстки свідомих 
і активних діячів у кожній громаді. Громада в Джерзі Ситі 
вже і в цьому відношенні поробила деякі конкретні заходи, 
що можуть виправдати себе на довшу мету. 

До цих заходів треба зарахувати головно характер вла
штовуваних імпрез, із свідомою тенденцією ангажувати до 
активної участи в них якнайбільше місцевих сил, включно 
а дошкільною молоддю. На згадуваних зборах з окремим 
признанням говорено про активність, працю і співпрацю з 
центральною організацією громади місцевої станиці Пласту, 
осередку СУМА, а також „Рідної Школи". Ці організації 
теж і самі в своїх організаційних рямках виявляють велику 
активність, і з них, треба вірити, внлониться новий, актив
ний провід громади, що зможе перебрати й виконувати важ
кі, відповідальні обов'язки. Та ця надія ще не розв'язує 
проблеми паснвностн великої маси громадян, що с рівно
значне з втратою великого потенціялу і дорогого часу в 
тяглості громадської праці. Тому обмежені кількістю тепе
рішні подвижники — керівники громадського життя — по
винні, крім багатьох інших обов'язків, перебрати ще н цей 
найтяжчий: вживати всіх МОЖЛИВИХ заходів, щоб притягну
ти до громадської праці тих, що можуть працювати, але від 
праці відстали. Збираючи національні датки для УКК чи 
коляду, а під час Великодніх свят — писанку для ЗУАД-
Комітету, треба звертати увагу й на розбудження інтересу 
до громадської актнвностн, здобуваючи та зобов'язуючи лю
дей до праці. 

У понеділок 1G квітня ц. р. 
г столиці Ірану, Тегерані, 
юзпочалась к о н ф є р енціл 
іержав-сигнатарів Багдадсь
кого пакту. Вона триватиме 
;о 20 квітня і напевно роз
глядатиме цілий комплекс 
•прав, зв'язаних не тільки з 
гимн цілями, що їх поставив 
'обі бльок держав Вагдадсь-
сого пакту в хвилині свого 
постання, але й тих справ, 
ікі виринули за останній рік. 
КОМУНІСТИЧНИЙ і, так званий, 
мевтролістнчннй бльок пове
ли в минулому році таку 
завзяту кампанію проти са
мого існування Багдадського 
пакту, як не провадили про
ти ніякого іншого, включно 
навіть з Північно-Атлантійсь-
ким. І не практична діяль
ність цього пакту, що як 
запевняють фахівці проя
вила себе дуже слабо, а са
ме та заїла кампанія його во
рогів зробила його осередком 
ТеперіШНЬОЇ політичної ситу
ації на Середньому Сході. Бо 
ось, наприклад, знавці відно
син на терсні Об'єднаних. На
цій заявляють, що на ізраїль
сько-арабському фронті мож
на було б осягнути тривке 
замирення, якщо . . . злікві
дувати Багдадський пакт. Во
дночас англомовна пресо не 
залишає сумніву, що Англія 
й Америка НЄ підуть на таку 
поступку большевиком, яка 
була б ще одним потверджен
ням правилі, пости боЛЬШСт 
вицькоі тактики шантажу, і 
не купуватимуть тимчасового 
Й сумнівного миру між Ізра
їлем і арабами ціною скасу
вання бар'єру проти наступу 
Совстів на Середній Схід і 
Південну Азію. 

Ідея Багдадського пакту 
вийшла від Америки, кон
кретно — від державного се
кретаря Доллеса. ЦеЙ пакт 
мав стати останньою, браку
ючою ще, ланкою в ланцюзі 
військово-політнчних союзів, 
що охоплюють Атлаятійсь-
кнй океан і захід Европи від 
Норвегії на півночі по Серед
земне море на півдні (НАТО, 
що об'єднує 15 держав, з 18 
березня 19*19 р. завершене 
прнступлення до нього Ні
мецької Федеративної Респуб
ліки за Паризьким догово
ром з 23 жовтня 1951) Адрія-
гнка, Еґейське море і східню 
частину Середземного моря 
(Балканськнй пакт Греції, 
Туреччини й Югославії, з 28 
лютого 1953 р. ) і Індійський 
та Тихий океани (Південно-
Східній Азійський пакт з 8 
березня 1954 p., що охоплює 
вісім держав: ЗДА, Англію, 
Францію, Австралію, Нову 
Зеляндію, Філіппіни, Сіям і 
Пакістан). Багдадський пакт 
підписано спершу 24 лютого 
1955 р. поміж Туреччиною та 
[раком і ступнево доповню
вано його до теперішнього 
стану прнступленням: Англії. 
Туреччини, Іраку, Ірану і 
Пакістану. Пого вартість і 
значення' пояснює один лише 
погляд на географічну ману. 
Він став мостом, що сполу
чив організацію держав із 
НАТО та Балканського пак
ту з організацією держав із 
СЕАТО (Півд.-Сх. Азійський 
пакт). Середньо-східшо „пу
стку" — „вакуум" — Захід 
хотів виповнити союзом ан
т и к о м у н і стичних держав 
включно з Єгиптом. Пого но
вий прем'ср-диктатор Гамаль 

КОМУНІСТИ В КЛОПОТІ 

Абдель-Нассер запевнив був 
англійських державних му
жів під час переговорів в 
.праві пеі)едачі Суезу під су
веренність Єгипту, що коли 
Суез стане єгипетським, то 
відпаде остання психологіч
на й політична перешкода 
прнступлення Єгипту до се-
редньо-східнього бльоку. Та 
коли Нассер осягнув свою 
ціль, амбіції цього егнпетсь-
<ого полковника-революціо-
черп, що несподівано для 
нього самого став насліднн-
чом самовладних фараонів, 
га ще й незалежним від ко-
шшньої інтриґантської й 
•корумпованої двірської клі-
сн, значно зросли. Він не 
чотів включитися в політич
ну систему, створену Захо-
іом, а забажав очолити 
j.iboK усіх арабських держав, 
(цоб в майбутньому створити 
t нього одностайну імперію 
іід західніх берегів Атлантіп-
ького океану (вся Північна 

Африка) аж по Іранську за
току, під своїм, звичайно, во
лодінням. 

І тому Єгипет не тільки не 
ППВСТУПНВ до Багдадського 
пакту, але и повів проти ньо
го валаСТЛНВу та гамірливу 
кампанію, з успіхом вживаю
чи в ній демагогічної зброї 
серед* арабів. Гамаль Аб-
дель Нассер заперечує, ЩО 
ціллю Багдадського пакту є 
творення бар'єру проти по
ходу СССР в сторону Ірансь
кої затоки й Індійського оке
ану. Такої небезпеки, мовляв, 
не існує. Зате існує реальна 
небезпека від Ізраїлю та но
го протекторів - КОЛОНІЯЛЬ-
НО-імпіршліетичннх держав. 
Нассер не називає їх на ім'я, 
бо аж таким відважним ще 
не С Але не залишає сумні
ву, Що за цих колоніялістів 
та імперіалістів треба в пер
шу чергу вважати Англію, а 
далі її Америку, яка власне 
й заініціювала Багдадський 
пакт. 

Лондон. — Розвінчаїтя 
Сталіна на 20-му з'їзді кому
ністичної партії Совстського 
Союзу ударило, мов грім з 
ясного неба. Цей поворот у 
тактиці Москви викликав 
сумніви і запити серед кому
ністів усіх країн. Легко було 
Хрущову скласти всю відпо
відальність за самоволю, зло
чини і помилки на мертвого 
Сталіна в тій державі, де „на 
асіх язиках все мовчить", 
тобто в СССР і в різних його 
ателітах. 

Значно тяжче нову такти-
су ,.вбити в голови" комуніс
тів, які живуть у вільних кра
нах і можуть читати не тіль-
•и свою пресу та вести дис-
•усП з людьми не-комуніс-
інчних поглядів. Ще не мож
на передбачити всіх наслід
ків розвінчання Сталіна, але 
вже тепер видно, що цей 
пакт глибоко потряс віру ко
муністів не тільки у „вождя 
вітового пролетаріяту", але 

П в саму ідею комунізму. 

Коли б комуністичні партії 
. вільних країнах світу скла-
сі.іися тільки з агентів-най-
митів Москви, то з ними бо
ротьба була б дуже легка. В 
•іпсності, в різних вільних 
:раїнах комунізм мас за со
хло й ідейних людей — се-
,»ед робітництва та інтеліген
ції. Ці комуністи не знають, 
ік виглядає комуністичний 
режим в різних країнах, вони 

ПРОЄКТИ ПОПРАВОК КОНСТИТУЦІЇ 

Ясно, що така-постава єги
петського прем'єра прийшла-
:я дуже до вподоби Москві. 
Нема й найменшого сумніву, 
що таке становище Єгипту 
під його теперішнім держав
ним проводом вплинуло на 
рішення Москви постачати 
Єгиптові важку зброю — 
танки, літаки, підводні човни 
— і вислати туди своїх стар

шин для вишколу модерної 
єгипетської армії і поглиб
лення „співіснування". При. 
туплення Іраку до Багдад

ського пакту викликало лють 
єгипетського прем'сра-днкта-
тора, бо він добачив у цьому 
зламання солідарності! дер
жав Арабської Ліги, фор
мально створеної 22 березня 
1945 p., але всередині роз
свареної. Єгипет підписав 
тісний союз з Снрісю і Савді 
Арабісю, об'єднавши армії 
цих трьох арабських країн 
ПІД командуванням егнпетсь-
•:ого генерала. До цього 
.ільоку приступив тепер і 
Ємен. Зате, коли Англія хо
тіла втягнути до Багдадсько
го пакту Йорданію, то шале
на кампанія радіовнецльні з 
Каїро і гроші з багатої Савді 
Арабії викликали бурхливі 
демонстрації в Аммані, епіло
гом яких було звільнення ан
глійського генерала Глобба з 
командування йорданською 
армією, Арабським легіоном, 

що ного він сам — за англій
ські гроші — створив. 

Ця фанатична кампанія 
І,'гнпту проти Багдадського 
пакту, як „засобу західніх 
імперіалістів розбивати єд
ність арабського світу", ецо-
нукала З'єдннені Держави 
стати осторонь цього пакту. 
Це обурило Англію, яка опи
нилась ніби в ізоляції, як 
предмет совєтсько-єгипетсько-
:ндійсьюгх атак за цей пакт. 
Коли в останніх тижнях егн-
петсько-совстська кооперація 
виявляється щораз виразні
ше, чи пак щораз зухвалі
шим стос шантажування За
ходу совєтськими офертами 
на адресу Єгипту, — ЗДА рі
шили ясніше зяманіфестува-
тн свою солідарність з ідеєю 
Багдадського пакту та його 
корисністю. Тому на конфе
ренцію його членів, що від
бувається тепер в Тегерані, 
виїхав, на чолі спеціальної 
делегації, державний під сек
ретар Лой Гендерсон, один з 
найвищих і найталановнті-
шнх урядовців Державного 
Департаменту, який — з чо
тирма іншими дипломатами 

•Л — недавно дістав почесний 
титул „професійного амбаса-
дора". Серед його дорадни
ків є така постать, як адмі
рал Джан Кесседі, головний 
комендант збройних сил ЗДА 
з середземноморському обши
рі. Англія хотіла б, очевидно, 
щоб ЗДА й формально при
ступили до Багдадського па
кту. Вашингтон вагається, 
побоюючись, що це могло б 
підштовхнути Єгипет і всіх 
арабів в сторону Москви. Але 
нема сумніву, що ЗДА дбай
ливіше поставляться до ви
мог держав Багдадського па
кту, і в майбутньому давати
муть їм більше зброї і госпо
дарської допомоги. Бо це без
умовно скріпило б той анти
комуністичний договір, що 
став сіллю в оці Москви. 

вірять пропаганді, що пред
ставляє життя в країнах со
встського бльоку як „рай на 
землі". Засліплені пропаган
дою, ці ідейні комуністи ди
вилися на Сталіна як на 
„півбога" і з погордою відки
дали кожне слово критики 
не тільки „буржуазної пре
си", але й комуністичних 
„єретиків": Троцького, Тіта і 
інших. 

І ось мусіли почути „вірні 
.талінці" від найближчих 
.соратників" Сталіна, що їх
ній „вождь" був мстивим, за
здрим тираном, який припи
сував собі всі заслуги і до
сягнення і без жалю нищив 
не тільки звичайних грома
дян, але також і визначних 
комуністів. 

Критика політики і особи 
Сталіна, яку дав Хрущов на 
таємному засіданні 20-го з'їз
ду КІІСС, викликала „віль
нодумство" в суспільстві кра
їн комуністичних і особливо 
серед комуністів вільних кра
їн. Хрущов не думав про на
слідки своєї промови в кому
ністичному русі вільних кра
їн, він, в згоді з своїми това
ришами — „колективними 
диктаторами". - хотів відме
жуватися від недоброї нам'я
ти Сталіна. 

Може в СССР ця тактика 
збудить надії, мовляв, Хру
щов і товариші хочуть пома
лу зліквідувати диктатуру. В 
вільному світі, серед комуніс
тів, розвінчання Сталіна при
вело вже до гострих дискусій 
на з'їздах і конференціях. 
З'їзд брнтійської комуністич
ної партії мусів улаштувати 
таємне засідання, щоб пере-
днекутувати нову тактику 
Москви. Ця дискусія була 
дуже і-остра, як свідчать ли
сти комуністів до редакції 
щоденника к о м у н і стичної 
партії — „Дейлі Воркер". 

Треба знати, що основою 
комуністичного руху в Англії 
є не робітництво, як це бачи
мо в Італії або Франції, а ін
телігенція, запаморочена про
пагандою Москви. Комуністи-
аристократи, освічені і багаті, 
як, напр., зрадники Меклін і 
Берджес, — це зовсім не від
окремлений випадок: таких 
є багато. І ось тепер ці кому
ністи переживають глибоку 
душевну кризу: вони хочуть 
зрозуміти, як то сталося, що, 
замість вимріяної .диктатури 
пролетаріяту", в Москві 20 
років правив один тиран, 
який поводився з своїми ко
муністами, як з холопами 
(велів Хрущову прилюдно 
танцювати гопака, і той не 
посмів відмовитися). Можна 
думати, що комуністичний 
•jyx у вільних країнах після 
20-го з'їзду буде значно 
хлаблений. 

П. А. 

До Конгресу надійшло 
кілька проектів поправок 
Конституції З'сдиненнх Дер
жав. Всі вони стосуються 
обов'язків Президента, а од
на з найважливіших мас на 
увазі облегшити важкий тя
гар уряду Президента. 

Є підстави гадати, що де
які зміни будуть прийняті 
національною легіслатурою. 
Не тому, що конституційні 
поправки с частим явищем в 
З'сдиненнх Державах (якраз 
навпаки), але тому, що, як 
колись висловився президент 
Герберт Гувер, тягар обов'яз
ків президента „фантастично 
збільшився" останнім часом. 

Зміна американської Кон
ституції — це довгий і важ
кий процес. Найперше, на це 
мусять погодитись не менше, 
як дві третини членів Сенату 
і Палати Репрезентантів. Пі
сля цього легіслятура 30-х з 
18-х стейтів мусять затверди
ти ці зміни, що часом заби
рає кілька років. Крім того, 
традиції Америки створили 
щось ніби загальну нехіть до 
ревізії та змін Конституції, 
бо вважається, що зміни за-
хитують її грУн т о в нУ силу. І 
справді, Американська Кон
ституція проіснувала в не
змінній формі 167 років. 

Т|>еба ствердити, що біль
шість внесених досі 22 попра
вок до Конституції тільки по
ширили основні демократич
ні концепції оригінального до
кумента, і лише кілька з них 
були чисто процесуальні. Са
ме одна а тих процесуальних 
поправок - г о л о с у в а пня 
електоральною колегією —• 
мас тепер бути темою запро
понованих поправок. 

Електоральна колегія, в 
якііі кожний стейт має стіль
ки представників, скільки 
має він легіеляторів у Ва
шингтоні, фактично вирішує 
президентські вибори. Тепер 
Конгресові з а п р о а оновано 
три проекти зміни конститу
ції щодо виборів Президента. 
Два з них змагають до збіль
шення впливу популярного 
голосування на вибір Прези
дента і до залишення електо-

ЯКИП РОЗСМІЯНИП . . . 

Який розсміяннй, 
який щасливий день, 

Як пахнуть далі 
сонцем і весною! 

Ну ft як же, як тут 
не складать пісень, 

Не захлинатись 
радістю ясною! 

Ти тільки глянь, 
як налились бруньки, 

Ще день — і бризнуть 
краплі смарагдові, 

Ще день — І вітер, 
свіжий І п'янкий, 

Зеленим шумом 
сколихне діброви. 

ІРИНА НАРІЖНА 

рольних колегій, а третя про
понує обирати Президента 
безпосередньо стейтовнм го
лосуванням, не беручи до 
уваги теперішнього порядку 
голосування та виборів. 

Лідери Конгресу зондують 
тепер грУнт. н а якому стоять 
їх колеги, щоб вгадати, котра 
з поправок мас шанс бути 
прийнятою. В усякому разі, 
це не вплинуло б на наслід
ки виборів цього року. 

Три інші проекти стосують
ся самого офісу Президента. 
Одна з них намагається до
помогти зменшити тягар обо
в'язків Президента, а друга 
висловлюється за створення 
офісу „адміністративного Ві-
це-Президента", який мас бу
ти головним розпорядником 
1,900 федеральних бюр, що 
складають звіти Білому До
мові. Цю пропозицію вніс 
свого часу ще президент Гу
вер. 

Ще одна поправка намага
ється уточнити питання, що 
робити, якщо Президент за
хворів і не може виконувати 
своїх обов'язків. Усі пого
джуються, що. згідно з Кон
ституцією, в такому разі Ві-
це-ГІрезидент тимчасово ви
конує роліо Президента. Але 
в Конституції не сказано ви
разно, хто має ви ріні йти, що 
Президент не є здібний ви
конувати свої обов'язки, особ
ливо, якщо Президент рапто
во захворіє і не буде венлі 
винести рішення. 

Дехто думає, що Президент 
сам, а ЯКЩО він не венлі, то 
Держ. Секретар, за пора
дою та згодою Кабінету, му
сить винести постанову про 
нездатність Президента до 
праці. Проект одної в внесе
них теїн'р поправок пропо
нує, що зробити це мусить 
Найвищий Суд на жадання 
Конгресу. 

Передбачається, іцо питан
ня хвороби Президента мас 
бути ретельно розглянене ва 
сесії Конгресу, особливо то
му, що сам Анзенгавер ви-
слоьнв бажання почути од-
верту дискусію на цю тему. 

Загальна Рада 

Голос Читача 

На польсько - українські теми 
У „Свободі" свого часу була 

надрукована стаття п. Я. л'нк-
тел під понищим заголовком, в 
якій шановний автор стверджує 
на підставі розмови з одним по
ляком зі західньо - українських 
земель, що поляки, яких звідті
ля виселили де Польщі, не ма
ють охоти вертатися на україн
ські землі, а тим самим пол. ім
періалізм доживає останні дні. 

Крім тісі статті, ще деякі оп
тимісти на різних зборах, чи 
иідчитах висловлюють такі самі 
думки, а останнім часом також і 
п. Грабик почав говорити про 
якийсь спільний польсько-укра-
інський фронт. 

Думаю, що такі оптимістичні 
виступи цілком не на часі, бо 
вони присипляють українську 
чуйність на західньому фронті. 
який с загрожений не менше, як 
східній, що він загрожує цілому 
вільному світові і навіть наївні 
політики заходу зрозуміли вже. 
що це с московський імперія-
лізм і тому ЦІЛИЙ ВІЛЬНИЙ СВІТ 
приготовляється до оборони, а 
тим самим стає нашим союзни
ком, натомість на західньому 
фронті ми самі. 

Безперечно, що с пепна кіль
кість чесних і розумних поляків, 
які думають, що українські зем
лі належаться українцям, що 
час колоній минув, що так рек-
лямоваие „моцарство" виявило
ся блефом 1 що про ,,морсько-

Ярослав Падох 

СВІТЛИНИ І СПОГАДИ 
У 25-річчя смертн Степана Охрнмовнча 

(5) 

Згодом повільнішас мова 
й думка не така бистра, як 
раніше. Вмовкають запити, 
заввагн. Тихшає усе спокій
ний і притишений Степанів 
голос. Він вже не вчить, не 
полемізує. Коли падуть ного 
слова, то наче відгомін ного 
думок, які маршують кудись 
широкими шляхами призна
чення нації. 

Немає застою у світі. Не
має і в нації. Раз йдуть впе
ред, то знову назад. Але 
йдуть. Зачасто йшли ми взад 
під ритм сусідського здобув-
ннцького походу. Зачасто від
давали свос первородство за 
різні, здавалося нам, великі 
ціни. Тепер мн в новім похо
ді. Відзискалн загублений 
зв'язок з минулим й міцніємо 
ним. Коли видержимо на 
шляху, здобудемо її закріпи

мо на завжди бажане. Ли
ше б нам йти, не завертати 
взад чи в боки. 

Кінчається розмова. Ще 
згадую щойно прочитану та
лановиту книжку Юліяна 
Охрнмовнча про „Розвиток 
української національно - по
літичної думки". Так. Це но
го близький родич. Не зумів 
скінчити тієї праці. За її ідеї 
йому вкорочено життя. А 
шкода. Ех, якби то так пару 
літ часу, зідхає, можна б за
кінчити її й ще як закінчити, 
по НИНІШНІ цікаві дні. Не за
кінчив Степан і цієї, однієї з 
багатьох своїх мрій і бажань. 
І ного вік скорочено за ті са
мі ідеї, що в тій сірій, на во
єнному папері, друкованій 
книжці. 

Кінчаю переглядати фото

графії. Ось ще одна: в слав
нім львівськім Академічнім 
Домі на генеральній раді 
пластового куреня Червоної 
Калини. 

Переглянені всі. Але спо
мини пливуть далі, як ріка. 
Переливаються через високі 
береги часу, скачуть з каме
ня на камінь давніх пережи
вань, виблискують шляхет
ним кришталем Степанової 
душі, як холодне і чисте пле
со гірського Стрия у неспа
нім сонці. 

Скільки часу пройшло під 
зустрічей і розмов зі Степа
ном. Не йметься віри: двад
цять п'ять років відмежува
ло нас від Його смертн. А 
все ж такий він живий у на
ших думках, такий дорогий 
і болюче незабутній. 

Смерть дорогої ЛЮДИНІ!, 
доші десятиріччя розлуки з 
нею, розлуки назавжди, втра
та казкового краю молодості! 
нашої, частішою якої був він 
— ЧИ не підказують нам ці 
спомини зворушливі, не во
ни змальовують їх всіма бар
вами веселки? Та хіба ні. 
Мова фактів — правдива мо
ва. А вони говорять сьогодні, 

як говорили двадцять п'ять 
літ раніше, що то була не
звичайна людина. Була нею 
тоді, була б її сьогодні, ко
ли б дожила цього часу. І 
як же багатішям було б жит
тя його друзів і всієї нашої 
громади. 

Блискучий розум, залізна 
логіка, невгнута чесність, а 
водночас євангельська про
стота і незглибима м'якість і 
сердечність до тих наймен
ших, найскромнішнх. При то
му муравлина роботящість і 
готовість до посвяти поза ме
жі самозаперечення. 

Свіжо вийшовши з класич
ної гімназії, ми підсвідомо 
шукали прикладів у житті 
для начитаного в клясиках 
грецько-рнмського віку. Під
свідомо мн прирівнювали й 
Степана до забронзованих 
героїв антикв й знали на
певно: в потребі він буде не 
менш сильний і жертвенний 
за них. 

Живучи в світі яскраво по
ставлених дилем, ми в ньо
му знаходили гармонію і в 
нього вчилися, як можна б 
треба бути сильним і чутли
вим, прннцшшільиим і вн-

розумілнм, рішеним і гуман
ним. Як можна бути в один 
час рішеним на все револю
ціонером і ідеальним пласту
ном. А оба ідеали оюрмува-
лнея в нас на взір і подобу 
— Його. Чи не досить при
чин, щоб бачити в нім ідеал, 
щоб старатися наблизитися 
до нього? 

Організатор, політик і 
справжній ідеолог. Людина 
досконало і здецндовано і, 
можна сказати, яскраво (ко
ли те слово достосоване до 
його опанованої, стушованої 
дискретності! с п р а в жнього 
аристократа духа й форм) 
світоглядово ооЬормлена й 
політично визначена, до то
го ще місіонер, активний 
пропагатор своїх думок і по
глядів — він не мав особис
тих ворогів. Яка це рідка, 

[страшенно дивна поява в 
світі політики, зокрема в на
шім, як же далекім до іде
ального, світі! 

k Веселий, живучий, постій
но усміхнений. Ні однісї ска
рги, ні одного жалю, ні од-

| ного вигуку долі чи людям. 
А все ж над його головою 
від літ ввсів Дамоклів меч 

переслідувань, арештів, са-
мотної смертн на ворожім, по 
обидва боки, кордоні, який 
він ламав так часто, і перед
усім — важкої недуги. А все 
ж з-під усмішки і сміху про
бивався іноді сум, передчут
тя призначеної долі. Поспіх, 
поспіх, за всяку ціну не при
ставати в роботі. Не спочива
ти, не тратити дорогоцінного 
часу. Хто вгадас, кому з нас 
належатиме ще завтрішній 
день? Вложнтн і власний 
уділ, частинку власного духа 
в грандіозний підйом вчо
рашнього невільника, що вже 
не скрадаючись крутими сте
жками укритої злости, облуд-
ливої покірності!, але прямим 
і явннм шляхом та повною 
ходою прямус до ясно усві
домленої мети, яка зоріє вог
нистим привидом Франкового 
віщування у народів вольних 
колі. 

• 
Насилля і простори дер

жать далеко нас від рідного 
краю та від самітної могили 
в зеленому Завадові. 

І ще цього року на провес
ні не покладемо тернових 
вінків на дорогу могилу і з 

глибини зворушеного серця 
не співатимемо Вічную Па
м'ять Тому, кому вона так 
дуже належиться. 

Але вона иснва у нас сьо
годні, як живою була на про
тязі того чверть століття, що 
лягло поміж Ним і нами. Во
на на віки залишиться та
кою й вестиме нас крізь жит
тя непомильним шляхом, 
шляхом Степана. 

Збираючи в одну китицю 
розбиті часом і труднощами 
життя спомини про дорогого, 
неповторного Друга, кладу її 
перед духом Його у двадця
тип'ятиліття смертн з таким 
глибоким пієтизмом і жалем, 
з яким клали Його самого 
перед роками в рідну, сиру 
землю. Нехай ці спомини і 
жаль відновлений заступлять 
колишні щорічні відвідини в 
Нього. 

А там, дасть Бог, вернемо
ся до рідних порогів і, як ко
лись, станемо колом на Його 
могилі до ройового звіту пе
ред духом того непереверше-
ного приятеля, провідника і 
вчителя. 

В квітні 195G р. 
Кінець 

колоніальну лігу" соромно І зга
дувати, але вони сидять тихо 
і в своїм суспільстві в тих спра
вах бояться забирати голос. Та 
біда в тому, що в польському 
суспільстві мають голос різні 
політикани, які все заводять 
ПОЛЬСЬКИЙ нарід в халепу і по
тім навіть не соромляться свого 
вездарства, а пхаються тільки 
тому, щоб захопити владу І теп
лі партійні посади. І хоч би зга
дати напад Пілсудського на 
Україну проти волі заходу (ар
мія Галлсра), спігіпрацю з мос
калями в розподілі українських 
земель (Рига), ліквідацію укра
їнського шкільництва, пацифі
кацію українського населення, 
Березу Картузьку. Не знаю, чо
му так багато пишеться про 
концентраційні табори больше-
вяків і німців, а промовчусться 
про конц. табор демократичної 
Польщі, а буа він напевно не 
ліпший від інших лише коротше 
тривав; а с "вагато наших еміг
рантів, які п/?рейшли через той 
табор. але вже* чомусь забули ті 
гюліціймі палк,н на своїх голо
вах і мовчать, д могли б видати 
гарні споминН про ту польсько-
дімш:ратнчну- „квітку", а далі 
про руйнування адміністрацій-
нию владою християнських цер
ков, спільний напад з німцями 
на Чехію.. . 'Це тільки дещо з 
осягів польських політиканів, 
які ще нині скупчуються в 
польськім екзнлькім уряді. Вони 
далі підготовляють свій нарід 
до якоїсь халепи. Треба знати, 
що усі польські еміграційні з'їз
ди займаються „кресамн", Льво
вом і Вільном. а навіть перево
дять спільні присяги, що не пе
рестануть боротися за відзне-
кання українських земель. А 
тим більше тепер активізується 
польський імперіалізм в зв'язку 
з заявою певних чинників про 
можливість зміни Ялтинського 
договору. 

Тому нам не можна заспокою
ватися тим, що якийсь один, чи 
два ПОЛЯКИ висловлюють здо
рову думку, а нам треба приго
товитися, нам треба зібрати І 
видати англійською мовою всі 
матеріялн про так звану польсь
ку демократію 1 про польське 
поняття свободи для поневоле
них народів. <ю московську де
мократію захід уже пізнав. Ми 
НВ польські землі не лізли І не 
поліземо, але' захід мусить до
відатися, що Холм, Перемишль 
і Лемківщніга ралом з Галичи
ною і Волинню це украінсько-
етнографічні землі і що Україна 
буде за них'боротися навіть 
проти волі заходу. Але захід 
мусить знати це 'наперед, бо в 
певнім моменті може бути за-
скочений різними подіями, а 
тоді скаже, що нічого про ті від
носини не звав. "У нас с багато 
людей, що мають досить мате-
ріялу про польський імперіа
лізм І його треба використати, 
щоб не присипляти чуйности 
апі своєї, ані заходу, бо імперія-
лізм с злвсідн протндемокра-
тичиий. Нас ч'ей же історія нав
чила, що наші сусіди с віролом
ні і жадних заяв, апі умов не 
додержували ніколи. 

Волод. Ііучковсмсаа. 
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СВОБОДА. СЕРЕДА, 1&-го КВІТНЯ 1956, 
ня 

Проф. д-р І. Мірчук , • 

„МОСКОВСЬКИЙ СФІНКС" 
Vasyl Kosarenko-Kosarevytch: "Die Moskauer Sphinx. Mythos and 
Macht in den Vorsiellungen ueber Osteuropa". Verlas EremitSn-

Presse 1955. 
Тема, якій присвячена ця книга 

незвичайно актуальна саме і 
теперішній момент і то не тіль
ки в Німеччині, чи в З'сдннсннх 
Державах, а майже у всьому 
світі. Можемо ствердити на пі ді
стані щоденного досвіду, що мо
сквофільські настрої в західньо-
му світі щораз то більше кріп-
шиють, а це знову відбивається 
негативно на долі поневолених 
Москвою народів, передусім ук
раїнців. Причини цього явища 
різні, одним імпонус велич ім
перії світового мацггабу, другі 
звертають свої очі на схід в на
дії на можливість добрих заро
бітків, інші вірять, що звідси 
прийде обновлення, відмоло
дження перестарілої вже євро
пейської культури. Можна б на
вести ще більше мотивів для 
цих настроїв, одначе це не мі
няє факту, що всі ці погляди 
спираються на цілком фальши
вих засновках. Слушло цитус 
автор думку німецького корес
пондента з Москви з 1J>31 року, 
що про ніякий другий нарід у 
світі не поширювано від століть 
а головно від 50 років таких 
фальшивих інформацій, як про 
російський. Те саме стверджує 
московський кореспондент лон
донської газети „Нюс Кронікл" 
словами: „Про Росію немає ні
яких експертів, тільки різні 
ступні незнанвня". І тут треба 
ствердити сумний факт, що з 
нашого боку доволі мало зроб
лено для інформації світу про 
Схід Европи, коли, взяти під 
увагу цілу літературну продук
цію найновішої еміграції від 
1945 року. Тому то книга Коса-
ренка - Косаревича дуже на ча
сі, вона поставила собі за мету 
причинитися до ревізії фальши
вих поглядів про Росію, поши
рених у західньому світі. Зав
дання безперечно важливе, хоча 
нелегке до переведення. 

Автор зібрав у своїй книзі не
звичайно бигатнй матеріял, спи
сок літератури поміщений на 14 
сторінках. Він подав нам біля 
200 авторів, прн чому треба за
значити, що деякі джерела, ци
товані в тексті, пропущені, чи 
не згадані у списку, як налр. 
Емерсші, Вільям Філіпс та ін. 
Таксимо хотів би я при цій на
годі зауважити, що прн цнти-
тах не подано докладно сторін
ки, а часом иаиіть не названо 
твору, з якого взято цитат. 
Все ж такн треба подивляти, що 
авторові вдалося зібрати стіль
ки свідків, які підтримують йо
го погляди. Одначе багатство 
матеріялу вимагає певного по
рядкуючого принципу, цей ма
теріял мусить бути методологіч
но угрупований, щоб не викли
кав у читача замітання, а на
впаки, давав йому певну схему, 
потрібну для затримання у па
м'яті важливіших моментів. Ме
ні здається, що в книзі захопле
но надто багато проблем, спір
них питань, про які можна б пи
сати окремі томи. Коли тут ви-
рішусться спір між норманіста-
ми і антннорманістамн, то мені 
здасться, що в такій на кожний 
випадок загальній тематиці, як 
Московський Сфінкс, не слід за
бирати голосу в користь цієї або 
іншої теорії, а це тому, що за-
торкнені проблеми надто склад
ні, і їх вирішення треба б зали
шити фахівцям. Я особисто мо
жу прихилятися до тої чи іншої 

аргументації, мені особисто мо
же більше відповідати ця чи 
Друга концепція, але думаю, Що 
до критики може братися тільки 
науковець, добре обізнаний Із 
цілою матерією. І ще одне зау
важення. Якщо ми виступаємо Із 
закидами проти визначних оди
ниць, то ці закиди мусять бути 
дуже докладно обгрунтовані, 
щоб комусь не робити кривди. 
Так на crop. 195 автор робить 
президентові Масарикові закид 
москвофільства і ворожості! до 
українських с а м о с т ійницьких 
змагань, покликуючнсь при цьо
му тільки на інтервю редактора 
польської газети „Час Із чесь
ким професором. Думаю, що це 
твердження надто рисковяе. Ко
ли прочитати великий твір Ма-
сарнка ,,Европа і Росія", то вра
ження з цієї лектури буде на
скрізь протилежне, а саме дуже 
критичне ставлення Масарика 
до російського народу. Нато
мість відношення презитента 
Масарика до української емігра
ції по першій світовій війні, емі
грації наскрізь політичної, яка 
завдяки заходам самого голови 
держави знайшла повну мо
ральну і матеріяльну підтрим
ку, його дружне ставлення до 
наших політиків в австрійсько
му парламенті та багато інших 
фактів абсолютно промовляють 
проти цієї тези автора. Але як
що у Масарика були якісь за
стереження відносно самостій
ницьких змагань українського 
народу, то пізніші його погляди 
ні в якому разі не йшли по цій 
лінії. Величезна більшість че
ської провідної верстви була 
проти усяких змагань розбиття 
царської імперії з чисто егоїс
тичних мотивів, бо чехи потре
бували великої Росії для проти
ставлення її імперіялістичній 
політиці німців. 

Так само фальшиве і тенден
ційне, на мою думку, є насвіт
лення перевороту у Києві в 
квітні 1918 р. Автор твердить, 
що ця зміна правитсльства від 
Цс тральної Ради до Гетьман
щини була подиктована новим 
наставлеігаям керівних німець
ких чинників до української 
держави. Косаревнч уважає, що 
підтримка Гетьмана німецькою 
владою Сула випливом нової по
літики Людендорфа, який хотів 
реституції царської імперії з ди
настією Романович включно. 
Ця конвцепція не відповідає 
дійсності, що я можу ствердити 
на підставі багатьох свідків з 
німецького та українського бо
ку. Крім цього я працював у 
державному архіві у Відні на 
протязі трьох років і перегля
нув та переписав усі аісти, що 
відносилися до України, від 
1914 до кінця 1918 року. Там 
знаходилася численна дипло
матична кореспонденція між ні
мецьким і австрійським уряда
ми в справі зміни уряду на Ук
раїні, але ніде не були слідні 
тенденції, представвлені авто
ром. Я залишаю на боці свідоц
тва таких поважних патріотів, 
як Липинського, Дорошенка, 
Чикаленка та інших, врешті са
мого гетьмана, бо можна б заки
нути, що ці свідоцтва можуть 
бути суб'єктивні, односторонні. 
Але я, як директор Українсько
го Наукового Інституту в Бер
ліні провадив довші розмови з 
ген. Греиером, що був кураго-

ВІСТІ З УКРАЇНИ 
(За ООМТСЬВОЮ ирееою 1 радіом) 

В неділю, 22-го квітня 1956 р. 
о годині 7-ій вечора 

в залі СВ. БОІПФАЩЯ при вул. 7 І УніверсптІ 
В ШННЕАПОЛІС1 

ОБ'ЄДНАНІ ЖІНОЧІ ОРГАНІЗАЩІ 
міста МІННЕАПОЛІС і СТ. ИОЛ 

влаштовують 

Ж А Л О Б Н У 
МАНІФЕСТАЦІЮ 

присвячену пам'яті ._, 
500 УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК, РОЗЧАВЛЕНИХ 
ТАНКАМИ В СОВЄТСЬКОМУ КОНЦТАБОРІ 

КШПР. 
Покажімо численною участю що ми вірні 

своїй місії буднтелів правди. Заманіфестуймо перед 
урядовими чинниками свій гарячий протест проти 
гнобителів і убивців. „ л ц І ж и і 

Маніфестаційний Комітет 
Об'єднаних Жіночих Організацій 

„ЧОМУ МЕНІ ЗАВАЖАЮТЬ 
В Ч И Т И С Я ? " 

Молодий хлопець М. Федо-
енко пише такого листа до ре
дакції „Радянської України" 
в числі з 21 березня: 

„Вже вісім років я працюю 
помічником майстра ва Прн-
луцькій панчішній фабриці 
Чернігівської областн. Прий
шовши на фабрику, я поба
чив, що з моєю освітою з а б 
кляс семирічної школи як 
слід освоїти складну техніку 
буде важко. Я пішов учитися 
в вечірню школу робітничої 
молоді і з похвальною грамо
тою закінчив семирічку. Вирі
шив учитися далі і звернувся 
до адміністрації фабрики з 
просьбою дати мені такі змі
ни, щоб я міг відвідувати шко
лу . А л е мене не тільки не під
тримали, а, навпаки, пригро
зили, що, коли я піду вчити
ся, знімуть з мосї праці і по
ставлять чистильником ма
шин. Випадок зі мною, в а 
жаль, не поодинокий. Так у 
нас на фабриці ставляться д о 
багатьох робітників, які хо
чуть вчитися без відриву від 
виробництва." 

„ Н Е МАЄМО АПТЕЧОК" 

А ось такого листа пише д о 
редакції цісї ж газети ста
ренький колгоспник Д . Крив
да з артілі іменн Хрущова, 
Летичівського району, Хмель
ницької областн: 

„Мені 75 років. Не зважа
ючи на похилий вік, я пра
цюю стельмахом. Ми виріши
ли у своїй майстерні обладна
ти колгоспну аптечку. Зроби
ли скриньку, пофарбували її. 

Український Конгр. Комітет Америки 
ВІДДІЛ В ЮТИКА, н . п. 

_ — влаштовує 

в неділю, 22-го квітня 1956 р. 
о годині 7-ій вечора, 

в ЗАЛІ ҐРЕИС ЧОРЧ 

ШЕВЧЕНКІВСЬКУ 
АКАДЕМІЮ 

и й л о Милкий та місцевий хор „Трембіта під о-

Доповідь виголосить Богдан Р а б і й. 

ТРЕНТОН, Н. ДЖ. 
Субота, 21-го квітня 1956 

година 7:30 вечора 

З а л я: 

CONTEMPORARY CLUB 

176 West State Street. 

ром цього ж Інституту. Грснер 
ніколи москвофілом не був, чого 
доказом с його стаття про росій
ський Сфінкс („Росія, — це 
сфінкс з азійським обличчям"), 
заснування Українського Нау
кового Інституту в Берліні та 
багато його інших виступів. Як 
шеф ш а т а б у фельдмаршала 
Айхгорна, що в дійсності про
вадив політику на Україні, був 
він поінформований і мусів бу
ти поінформований про ПЛІШИ 
уряду і генерального штабу. 
Про якесь відновлення російсь
кої імперії не було мови, хоч та
кі думки могли товктися в голо
вах деяких військовиків чи по
літиків, які бачили безрадність 
Центральної Ради, що не могла 
опанувати хаосу, спричиненого 
революцією. Німцям залежало 
в першу чергу на цьому, щоб 
вндістати з України якнайбіль
ше збіжжя й інших продуктів 
для заспокоєння потреб власно
го поселення, яке почало вже 
ворушитися і грозило револю
цією. Що представники війська 
скорше могли договоритися і 
знайти спільну мову з ген. Ско
ропадським, чим із революціо
нером Вннвниченком, це теж 
річ психологічно зрозуміла. Ці
ле представлення подій, зв'яза
них із зміною режиму односто
роннє і тенденційне, а такі тер
міни, як „Скоропадскіяда" у 
творі, що претендує на об'єктив
ність, абсолютно не на місці. 

Щодо нової термінології, впро
вадженої автором, треба відмі
тити, що вона скомплікована, та 
звучить для вуха неприємно. 
Безперечно, що в німецькій на
уковій літературі є плутанина 
понять, термін „руссіш" озна
чає київський період в історії 
України, отже стару Русь і рів
ночасно модерну форму Мос
ковської держави. Одначе слово 
„русекіш" звучить дуже дивно 
І його можна би замінити сло
вом, уживаним прим, істориком 
Г. Кохом і Ін. — „ройсіш". Далі 
зустрічаємо такі новотвори, як 
„россіянішес Райх", що правдо
подібно с ідентичне з терміном 
„иойцайтліхес Руссланд". Те са
ме відноситься до таких термі
нів, як „россіянішер цезаропа-
пізмус", „Гроссросія", „Кляйн-
росія", „Вайсросія" І інш. Ця 
термінологія покищо в науково
му світі чужа 1 тільки якась ав
торитетна установа могла б за
пропонувати прийняти тут деякі 
зміни, щоб уникнути дальших 
непорозумінь. 

На закінчення хочу ще раз 
підкреслити, що ідея цеі книги 
дуже актуальна, що вона по
винна була появитися куди ра
ніше, щоб освідомити західній 
світ про дійсний стан речей на 
Сході Европи, і далі, що мате
ріял. зібраний автором, дуже 
обширннй І цікавий. Але при П 
перевиданні мусів би автор 
звернутися до якогось історика 
з цієї ділянки, наприклад, проф. 
В. Крупннцького. що вийшов Із 
берлінської історичної школи, 
щоб при його помочі система
тизувати зібраний матеріял. по
дати методологічний підхід до 
пояснення різних явищ, усуну
ти надто рисковні твердження, 
для яких немає достаточної під-
будовн аргументів, щоб після 
цієї технічної перебудови більш 
переконливо промовити до сві-
домости заінтересованого захід
нішого читача. 

Лишилося п р и д б а т и лікя. 
Звичайні ліки; які кожному 
потрібні. А л е до кого ми не 
звертались — ліків не розжи
лися. Голова колгоспу той. 
Москаленко обіцяс, касир тон. 
Поляков теж щедрий на сло
ва, а фельдшер руками розво
дить — не може допомогти 
вам. Тепер у механізаторів 
гарячий час — закінчується 
ремонт тракторів, сільсько
господарських машин. Щодня 
на ремонті працюють по 12-15 
чоловіка. Іноді й у них буває 
потреба в тих чи інших ліках. 
А л е в таких випадках робіт
никам доводиться витрачати 
чимало часу на ходіння до лі
карні. Цьому можна було б 
запобігти, якби були в прода
ж у колгоспні аптечки. Та, на 
жаль, їх давно вже невидно в 
магазинах". 

ЯК НОРМУЮТЬ П Р А Ц Ю 

В КОЛГОСПАХ 

На цю тему містить „Прав
да" з 31 березня статтю яко
гось В. Єфімова. „Впадас в 
очі, — пише автор цісї статті, 
— неоднаковість у нормах і 
розцінках по окремих колгос
пах. Нерідко навіть при одна
кових умовах ті самі роботи 
нормується і оцінюється по-
різному. В когоспі ,,Маяк" 
Дубівського району змінна 
норма на ручному чищенні 
зерна — ЗО центнерів, оплата 
— 1.75 трудодня; в колгоспі 
„Буревісник" — 20 центнарів, 
оплата — 2 трудодні. В одно
му колгоспі начислюють шо
ферам за робочий день по два 
трудодні, а в другому — по 
три. Не менші розходження 
виявляються в нормах і роз
цінках однакових робіт на 
прополюванні, косовиці, зби
ранні врожаю. Не поодинокі 
їі такі факти. В колгоснпі ім. 
Леніна на птахофармі кол
госпник, що доглядає птицю, 
виробив 1200 трудоднів, а в 
сусідньому колгоспі за таку 
саму роботу начислюють 600 
трудоднів. Переглядаючи нор
ми, спеціальні комісії та упра
ви колгоспів не розбираються 
глибоко в кожному роді робіт 
З сотень існуючих норм, — 
обурюється московський під-
ганяйло, — підвищують лише 
незначну їх частину". 

„МОВЧИТЬ. Я К У РОТ 
В О Д И Н А Б Р А В " 

Під таким заголовком ви
слав розпачливого листа до 
редакції „Радянської Укра
їни" В. Шурнгнн, комбайнер 
Бучанського МТС, Кисво-Свя-
тошинського району, Київсь
кої области. Ось що пише він 
у своєму листі: 

„У червні минулого року 
мене командували в Михай
лівську МТС (машнно-трак-
торну станцію) Сннельників-
ського району на Дніпропет
ровщині збирати врожай. За 
місяць напруженої праці я за
робив 800 кілограмів зерна. 
А л е тому, що Міністерство 
сільського господарства УС-
СР терміново відкликало мене 
у свою, Бучанську МТС, я не 
встиг оформити документи 
на зароблений хліб. Правда, 
директор Михайлівської МТС 
тов. Бараяов запевнив, що не
забаром надішле мені розра
хункову квитацію. Проте, це 
запевнення виявилося пус 
тою обіцянкою. Багато листів 
написав я тов. Баранову з 
просьбою вислати мені потріб
ні документи, але він мовчить, 
як у рот води набрав..." — Бі 
долавший комбайнер Шури-
гин, як пише у своєму листі, 
звертався вже кілька разів і 
до мінісвтерства і д о раноно-
вого прокурора, але „в них 
руки опустились, і вони ви
правдуються тим, що, мовляв, 
подібних випадків немало і 
займатися цими справами у 
них немає часу..." 

З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ З НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ УВАН В ЗДА 

Вашингтон, Д. К. 
З життя студентів. 

По піврічних дебатах Ініція 
тнвний Комітет під головував 
ням Степана Олійника скликав 
Загальні Основуючі Збори сту
дентів Дистрикту Колумбія, 
щоб до життя покликати органі
зацію, завданням яко! було б 
об'єднати всіх студентів. До 
першої У п р а в и Студентської 
Громади ввійшли: Василь Анд-
рюк, Микола Половецький. Ігор 
Прибила та Богдан Ясінський. 
Коли ще не було зорганізованої 
Громади, то студенти влаштува
ли такі два успішні виступи. 

Конкурс Колядок Лінгвістич
ного Інституту прн Джордж-

тавнському Університеті. 
Студенти цього університету 

взяли участь в Інтернаціональ
ному Конкурсі Колядок, який 
відбувся 16 грудня 1955 року в 
,,Гастон залі". 

В залі, заповненій вщерть ін
тернаціональною публікою, пе
ресувалися перед очима слуха
чів національні групи з своїми 
колядками. Першими виступили 
росіяни зі „своімн-несвоіми" ко
лядками та тропарями. За ними 
студенти чужинці, які вивчають 
англійську мову, а далі йшли 
німецькі, французькі, еспанські, 
італійські і японські колядки. 
На закінчення Концерту - Кон
курсу виступив український 
хор під диригуванням Всеч. о. 
Будвого. 

І коли по залі пронеслася ук
раїнська колядка „Бог Пред
вічний", публіка заворушилася; 
невже українці так гарно співа
ють? За останнім акордом ко
лядки заля внбухла оплесками, 
яким не було кінця. Хор співав 
ще „Іде звізда чудна", „Нова 
радість стала", а на закінчення 
,Днесь поюще". І коли хористи 
сходили зі сцени, урлдуючий 
директор Лінгвістичного Інсти
туту, вибіг на сцену і оваційно 
вітав і гратулював отцеві-дирв-
ґонтові. А на залі, мій сусід, ди
ригент японського хору і профе
сор Інституту стиснув мою ру
ку 1 дякував за українську ко
лядку. Українська колядка дзве
ніла в історичній „Ґастол Гол", 
в якій промовляли всі президен
ти ЗДА крім Рузвелта. 

Свято Круг. 
12-го лютого студентство вла

штувало Святочні Сходини з 
нагоди Роковин Крут. 

Свято відкрив М. Головсць-
кнй. Реферат виголосив В. Ясін
ський, в якому змалював тяг-
лість боротьби започаткованої 
на широких полях Чернігівщи
ни, через підпільні організації 
аж досі. „Пробосвою силою бу
ла молодь", підчеркував преле-
гент, тому молодь, а зокрема 
студентська, мусить тісно бути 
пов'язана з народом і львииу 
епосі праці мусить віддати то
му ж народові, з якого похо
дить. ДеклямацІІ В. Андрюка, І. 
Ісасва т а хор під диригентурою 
о. Судного були доповненням 
скромної програми. 

Ввесь дохід в сумі $20 пясла-
но на гаслову частину Україн
ської Енциклопедії. бя 

Ню Йорк, Н. Й. 
••Думка" під знаком „підмоло-
Восьмі Загальні Зборк хору 

дл:ешіп". 
В суботу 24 березня ц. р. у 

власній домівці (в будинку У. 
Н. Дому), о год. 8-й веч. відбу
лися восьмі загальні збори хору 
„Думка". 

Прн майже стовідсотковій при
язності членів хору, збори мали 
незвичайно поважний і діловий 
характер. 

Із звітів Управи виявилось. 

що хор мас тепер 68 активних 
ч :еніи та в неактивних, які не 
беруть участи в пробах. В звіто-
вому році було 108 проб та 16 
виступів, що рівнасться 11,000 
годин праці. Був великий рух 
членів в минулому році: (вибу
ло 15 членів, а прибуло 26 но
вих), — ве дозволив хорові ви
конати у сто відсотках наміче
ний плян праці. ' 

Майже всі нові члени — це 
молоді юнаки - пластуни. Цей 
факт незвичайно відрадний, бо 
він свідчить, що шляхетна ідея 
хору „Думка" ширити й плека
ти музичну культуру серед ук
раїнського суспільства вже зиа-
йша свій відгук у молодшому 
поколінні та знайшла собі пере
тинів і продовжувачів із най
більш побажаних рядів ідейної, 
духово здорової пластової мо
лоді. Приємно було бачити на 
залі зборів поруч шістдесяти
літніх співаків, шістнадцятиліт
ніх юнаків (деякі з них вже ви
ховані в „Молодій Думці"). Так 
і відчувалось, що „наша дума, 
каша пісня не вмре, не загине". 

Після звітів та дискусії обра
но нову управу, Із архітектом 
Аполінарісм Осадцою на чолі. 

Збори закінчено відспіваннлм 
„Паша дума". 

Н. II. 
.«. 

Гартфорд, Кони. 
Річні Збори Відділу УКІС 

Річні Збори місцевого Відділу 
УКК відбулися в неділю 25-го 
березня в залі Украіисько-Аме-
рнканського Громадянського 
Клюбу. Збори відкрив п. Роман 
Ромаиншин, а ними проводив 
В. Гафткович. Опісля відбулися 
звіти членів Управи Відділу 
УКК. П. Олександер Прншляк 
звітував про працю Імпрезовоі 
Комісії, п. Василь Грицниа про 
фінансові справи, а п. Михайло 
Кузьма про допомогову акцію 
цього Відділу. П. Тед Солук 
здав звіт про місцеву Україн
ську Школу, до якої вчащас 119 
дітей, і в якій з успіхом пра
цюють учительські сили під 
проводом пані Балко. Пан Ро
маиншин звітував за неприсут
нього п. Мирена Зслнка про те. 
що в місцевій бібліотеці с коло 
175 книжок, які туди подарував 
Відділ УКК. 

Після звітів відбулися вибо
ри нової Управи, до якої вибра
но: Романа Романишина (голо
ва). Михайла Мельника 1 Івана 
Кукіля (містоголовні. Осип Те-
слюк (рекорд, секретар) і Ва
силь Грицина (скарбник). Ви
брано також Контрольну Комі
сію і відповідних референтів. 

М. М. 

НОВЕ ВИДАННЯ! <* 
ОЛККСІП ЗЛІІОГОІКЕЦЬ-

ДЕВЛАД 

„В ОДВІЧНІЙ 
БОРОТЬБІ" 

Збірка нарисів І оповідань. 
ЦІНА $2.00 
Замовляти: 

" S V O B O D A " 
Р. О. Box 346, Jersey City 3. N. J. 

НА ЧАСІ! ПРОЧИТАЙТЕ! 
Ялта, царський палац, де від
бувалась Конференція Рузвел-
та-ЧерчІля-СгалІна, — історнч 
•1 місця так цікаво описані ) 
повісті: 

„СЕЛЯНСЬКА 
САНАТОРІЯ" 

а ЗВИЧАЙНОЇ. 
Ціна $1.86 

Замовлення слати на адресу: 
SVOBODA 

81-83 Grand St., Jersey City 3, N.J. 

S3 

SQ 

en 
Картки з ковертами 12 шт. за і дол. 
Картки українських мистців по 10 цт. 

ВЕЛИКОДНІ КАРТКИ 
НАЙБІЛЬШИЙ ВИБІР РІЗНИХ КАРТОК 

ТІЛЬКИ в „СВОБОДІ" 

З березня 195в року в ДІтройт! 
відбулося зібрання членів і 
прихильників УВАН у ЗДА в 
Дітройті, присвячено 10-ЛІТТЮ 
заснування Української Вільної 
Академії Наук в Німеччині. Од
ночасно була влаштована ви
ставка УВАН у ЗДА, УВАН в 
Канаді і УВАН в Німеччині. 

Проф. L Розгін, голова Групи 
УВАН в Дітройті, член керівних 
органів УВАН у ЗДА — прочи
тав обширну доповідь про ді
яльність Академії. 

Прелегент у своїй доповіді 
поділив діяльність УВАН за 
ввесь час на два періоди: 1945-
1950 pp. — час організації І роз
гортання наукової та видавни
чої роботи Академії в Німеччи
ні; від 1950 року дотепер — ді
яльність Академії в Німеччині і 
на місцях нового поселення ук
раїнської еміграції, а тому 1 ук
раїнських вчених, найбільша 
кількість яких оселилась в З'с-
дикеннх Державах Америки. 

Проф. І. Розгін подав дані 
про діяльність УВАН у ЗДА. 
УВАН в Канаді, УВАН в Ні
меччині і зазначив, що с групи 
членів у Франції та в Австралії. 
Далі він докладніше зупинився 
на діяльності УВАН у ЗДА. В 
першу чергу він підкреслив ви
давничу роботу УВАН у ЗДА, 
яка випустила ряд цінних нау
кових 1 мистецьких видань ан
глійською й українською мова
ми і мас ще багато готових до 
друку наукових праць, що очі
кують на публікацію. Ці видан
ня, сказав доповідач, поступа
ють до світових бібліотек — 
державних і університетів, до 
визначних вчених відповідних 
гал уз і в науки, а це разом з ви
даннями УВАН в Канаді та 
НТШ створює, могутній фронт в 
боротьбі за звільнення України, 
о б ґ р у н т о в у іо ч н конечність 

П економічної, політичної, куль
турної 1 національної иезалеж-
пости. 

Подавши дані про видавничу 
і наукову діяльність УВАН у 
ЗДА, доповідач зазначив, що 
УВАН у ЗДА діс на основі чар
тере, користується повагою, мас 
добру заслужену опінію серед 
американського, чужинецького і 
українського світу. Групи У. В. 
л . Н. у ЗДА с в Дітройті, Ден-
псрі І Міниеаполісі. Центр У. В. 
А. Н. міститься в Ню Иорку. В 
УВАН у ЗДА діють 3 відд.: Істо-
рнко - філософічно - філологіч
ний. Правничо - Економічний та 
Природничо - Технічний, Мис
тецька Кураторія та Музей-Ар-
хів і Бібліотека, що мас відділи 
в Клівленді та в Дітройті. Архів 
УВАН у ЗДА мас фото - архів, 
літературний архів; філателіс
тичну комісію, бібліографічну 
службу та ін. 

Відділи УВАН у ЗДА об'єд
нують 12 секцій з .різних діля
нок науки. Крім того в УВАН у 
ЗДА діють тепер 9 різних комі
сій. Все це разом с своєрідною 
науковою лябораторісю. 

S'BAH у ЗДА об'еднус україн
ських науковців та багато при
хильників української вільної 
науки. Прн УВАН у ЗДА існує 
Фундація УВАН у ЗДА, яка мас 
своїм завданням подати фінан
сову, матеріяльну і моральну 
підтримку діяльности Академії. 
УВАН у ЗДА та П члени прова
дять наукову і громадську ро
боту, організовують пленарні та 
секційні наукові конференції з 
участю вчених інших націо
нальностей, співпрацюють з 
вченими білоруськими, балтяць-
ких народів, польськими, жидів
ськими, російськими, чеськими 
та іншими, приймають участь в 
наукових американських та в 
Міжнародних конгресах. Н. II. 

ГРИЦЬ ЗОЗУЛЯ НАД ЯМОЮ 

Л.'М. Кліоб повідомляє, що в 
п'ятницю 20 квітня на системі 
Гай Фіделіті відбудеться опера 
„Норма" композитора Белліні у 
виконанні Меделянської оперн 
Ля Скаля. Опера накручена за 
найновішими технічними досяг
неннями. Початок о год. 8-ій ве
чора 

Замовляти: 
SVOBODA, 83 Grand Street, Jersey City 3, N. J. 
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— Бачите, люди, оцю яму? Це все, що лишилось 
одній еміграції, яка не платила Національного Днтку . . . 

Ііиціошитьшш Даток складайте: 
UKBAHVIAN CONOHESS COMMITTEE O F AMERICA 

P . О. Box 721 Church Street , Апплх 
N e w York 7, N . V. 

Окружна Рада Відділів СУД в Ню Йорну 
в л а ш т о в у є 

ДНЯ. 12-го ТРАВНЯ 1956 Р. 

СВЯТО МАТЕРІ 
в залі JUNIOR HIGH SCHOOL 

при Ave. "В" між 4-ою та G-ою вул. в Ню Порку. 
Початок о годині 7-ій вечором. 

Вступ для дорослих $1.00, для дітей 50 цт. 

Проситься Громадянство про численну участь. 

<и>оо—ое»о—< ооооо»ооо< 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
В НЮ ИОРКУ 

Подасться до відома, що чергова лекція 
відбудеться 

в суботу, 21-го квітня 1956 р. 
о годині 7:30 вечором 

в домівці ООЧСУ-СУМА при 123 — Друга Евню. 
Т е м а : 

„ В І Р У Ю Ч И Й Р Е В О Л Ю Ц І О Н Е Р " 
В століття уроднн ІВАНА ФРАНКА. 
Лектор: Д-р Ярослав Г р и н е в я ч . 

Запрошується до участи членів Організацій 
Визвольного Фронту та Шановне Громадянство. 

Управа 

Хто хоче пізнати, якими шляхами прямус українська ви
звольна думки, той нпнмнен уважно прочитати блискучий 
твір талановитого українського пигьмеиника І публіцисти 

д-ра ЮРІЙ ЛИНИ 

ПРИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНИ 
Автор цісї КНИЖКИ в 1944 році згинув геройською смертю 

рядах З'ПА у боротьбі з московсько-большевнцьижмв 
окупай тами. 

Замовлявтв: Ціна $1.60 

SVOBODA, 83 Grand Street, Jersey City 3, N. J. 

ПІДРУЧНИК ГРОМАДЯНСТВА 
(CITIZENSHIP HANDBOOK) 

Накладом 
Злученого Українського Американського 

Допомого вого Комітету 
ЦІНА 50 ЦЕНТІВ. 

МОЖНА набути в книгарні „Свободи": 
"SVOBODA", 81-83 Grand St., Jersey City 3, N. J. 

^c=feiatg=tt3agt=grtr-tr-ft-<r^ra^^ 

МІШАНИЙ ХОР „ К О Б З А Г зф-ладелфі 
—: 80 ОСОБОВИЙ СКЛАД :— 

Фортепіяновни супровід: 
ЛІДІЯ Б У Л Ь Б А 

Диригент Д-р АНТІН Р У Д Н И Ц Ь Н И И 

Сопранові соля: 
ВЕРОНІКА Ц Е Г Е Л Ь С Ї , К А 

ЯК СОЛІСТ БЕРЕ УЧАСТЬ 13-ЛІТШП ПІЯИІСТ: 

РОМАН Р У Д Н И Ц Ь Н И И 

В ПРОГРАМІ ТВОРИ: 
Для хору: 

Бортнянського, Ваґнера, Гуно, Іванова, 
Ліктики та Ступннцького. 

Для фортепіяна: 
Альбсніца, Брамса, ДебюссІ, Догнані 

та Ліста. 

КВИТКИ ДО набуття: Іван Самокншнн, 1152 
Deutz Avenue. Tel. LY 9-0182, а в день концерту 
при вході до залі. 

• 



СВОБОДА, СЕРЕДА, 18-го КВІТНЯ 1956. 

Щ • • П Р А Ц Я 
* Help Wanted — Male 

AtTENTlON! 
RADIAL DRILL OPERATORS 

TURRET LATHE OPERATORS 
MILLING MACHINE 

OPERATORS 
ENGINE LATHE OPERATORS 
. STRUCTURAL FITTERTS 

WELDERS 
ASSEMBLERS 

. MACHINE OPERATORS 
BRAKE SHEAR ROLLS 

Постійна шнфта праць, екстра 
нагорода за другу шифту, плат
ні свята, додаткові корнеті пра
цюючого. Голоснтнсь особисто. 

WORTHINGTON CORP. 
South Second and Rock Ave. 

Plalfffield. N. JT' ' 
ЯВ 

П Р А Ц Я 
Help Wanted—Female 

КЕЛЬНЕРКИ 
М а т о пращо для кількох 

К Е Л Ь Н Е Р О К , 

які мають прнемннн вигляд, с 
зрівноважені; мають знання до
брої обслуги. Якшо он с заці
кавлені а постійній праці і се
ред прнамннх умовня. з доброю 
платнею, — голосіться особисто 

AFTON RESTAURANT 
South Oranffe Ave. SL Hanover Rd 

Florham Park , New Jersey 

ДО ШИТТЯ ХУСТОЧОК 
НА МАШИНАХ 

"FLAT НБЛГ 
Постійна праця. Голоснтнсь: 

І. С. HERMAN CO., Inc. 
Columbia At Aspen St. 

Passaic, N. |. 
PRescott 70729 

ПОТРІБНО ЖШОК 
до Праці чищення бюр. Пічна 
пра ЦЯ- Можна працювати 5 до 
7 год. в ночі. Добра платня і до
брі умовпки праці. Голоснтнсь: 
в-четвер і п'ятниці 1:30 РМ. 

Room 71 У. 
250 W. 57th St, New York City 

• Help Wanted Male-Female • 

АМЕРИКАНСЬКА Ф.ГЬОТЛ ОДЕРЖАЛА 60.000-ТОННОВУ АВІОМАТКУ ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС 
ШНКАҐО, ІЛЛ. — Місячні 

збори Т-ва їм. Шевченка Відд. 
25"ST відбудуться в неділю. 22-го 
квітня, в залі при 2250 В. Кор-
тез вул. Проситься членів при
йти і вирівняти вкладки. — Ко
гут, секр. 

РАРГГАН, Н. ДЖ. — Пові
домляється членів В-ва св. Лрх. 
Михаіла Відд. 332. що місячні 
збори відбудуться в суботу, 21. 
квітня, о год. 7-ій вечора, в У. 
Н. Домі, 10 Колфакс вул. Про
ситься всіх членів прийти на 
збори. — М. Сірман, секр. 

В морськім кораб.іебудіве.іьні Бруклилу відбулася передача командуванню американсь
кої ф.іьотн новозбудованого велетенського tiO.OOO-тоинового літаконосця „Саратоіа". По

клад цього корабля займає 4 акри і корабель довгий на І бльокн. 

В С Я Ч И Н А 
ТРУМАН 

.МІСИШ 
г д к і і д ДВА 
.л) І . І І П І Ш І 

Бувший nj4-.iti.u-nr Герр] С 
Труман повідомив пресу, що 
п-го травня виїжджає кораб
лем ,.Юнайіі'д Огеатс" на два 
місяці до ЕврОПИ, 3 ним ПОІД0 
) його дружина Він відвідас 
Італію. Францію, Німеччину, 
Бельгію, Голландію і Англію. 
До ЗДА вернеться 1!-іх> липни. 
ОДИНОКИЙ ,.бНЗНес”і який ма«: 
Труман ПОЛаГОДИТП В Квропі, 
це дістати почесний докторат 
Оксфордського університету В 
Англп. ЯКИЙ йому залорпонува-
лн і який він ма<: дії тати 28-го 
червня. Журналісти запитували 
Трумана. ЧИ він не маг треми 
з приводу весілля скосі оди
начки, яке відбудеться 21-го 
КВІТНЯ, на що бувший прези
дент і бувший капітан артиле
рії в першій < ВІТОВІЙ ВІЙНІ від
повів запитом: ..Чи ви колнне-
будь були на фронті під обстрі
лом ворожої артилерії?" 

КУ П У ПТ Е 
В ПІДПРИЄМСТВАХ, 

ЩО ОГОЛОШУЮТЬСЯ 
В „СВОБОДІ" 

М У Ж Ч И Н І І І ЖІНКИ 
. . . Потрібні до 

У Загальної фабричної праці. 
40 гоя. тижнево — добра плат
ня; поЧггІйна праця і платні ва
кації, свята, медячяе і хірур
гічне .забезпечення. 

WHITLUCK CORDAGE CO. 
Foot of Lafayette Street 

J_"* Jersey, City, fV^j. 

ВЕЛИКА НАГОДА! I 
: УКРАЇНСЬКІ ПЛАТІВКИ 

можете одержати в „СВОБОДІ". ] 
. . . Ц Ш А ШІАТШОК 75* вже з коштами переммкя. ; 
137. ,.Веснянка", — з опери „Наталка Полтавка". Наталка, 1} 

Петро, Тсрпелкха, Возьний, Микола. Продовжен щепи Ц 
U 
?, 
1 

U 
В 
11 

Ізраїль дістав 12 торпедних літаків 
від Франції 

Єрусалимі — Ізраїль дістав 
12 торпедних літаків ..Місте
рій IV" від Франції, лісі були 
первісно призначені для ле-
гунства НАТО Водночас по
відомлено, що Ізраїль стара
ється купити від Франції Ще 

ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. ДЖ. — 
Т-во Укр. Січ Відд. 170 пові
домляє, що збори відбудуться в 
п'ятницю, 20-го квітня, о год. 
6-ій веч., у приміщенні УНДо-
пб 433 НоЬоаегі Ave. Прнгадус-
ію членам обов'язково прибути 
і вирівняти свої вкладка. Щодо' 
хворих членів, то кожний бенс-
фітовнй член обов'язково мас 
повідомити секретаря, в против
нім разі бснефіт буде стрима
ний, бо сама лікарська посвід
ка не вистарчає. — II. Мелеш.. 
предс.; В. Плетчон, кас; І. Гра
бар, секр. 

ПОІІКЕРС, Н. П. — Т-во По
дільська Січ Відд. 8 повідоиллг. 

| своїх членів, що збори відбу
дуться в неділю, 22-го квітня, 
о год. 2-ій попол., в залі Укр. 
Клюбу при ІЗ Washington S t . — 
II. Гараснмів, предс; В. Ман-
дзій, секр. 

ФИЛАДЕЛФІЯ, ПА. — Т-во 
їм. І. Франка Відд. 83 повідом
ляє своїх членів, що місячні 
звичайні збори відбудуться в 
неділю. 22-го квітня, о год. 1-ІЙ 
попол., в домі Т-ва У. А. Го-
рожан, 847 Норт Френклин вул. 
Проситься членів точно плати
ти свої вкладки бо нема більше 
кредиту для членів, який злік
відовано в грудні на річних збо
рах. Проситься членів дотриму
ватися ухвали. — С. Чорномаз, 
секр. 

никн н перестережнин радар
ний виряд. Ізраїльські фахів
ці спевняють, що Єгипет вже 
дістав, або дістане в найбли
жчому часі 280 совстських 
МІГ-ів. які якісно стоять ку
ди вище теперішніх ізраїль
ських літаків давніх англіи-

додатковвх таких самих 1 2 { с ь к н х зразків. Хоч Ізраїль не 
літаків ..Містерія IV” та 36 
торпедних літаків „Сейбр" 
від Канади. Діставши відмову 
від З Д А на свою просьбу що
до з а к у п у в З Д А важкої 
зброї на 50 МІЛЬЙОНІВ ДОЛ., 
Ізраїль вживає заходів на ін
ших МІЖНарОДВКХ ринках, — 
щоб могти купити там тор
педні- літаки, протитанкову 
артилерію, підводні ншцнль-

хоче кількісно зрівноважити 
арабське летунство, проте 
хоче мати таке число високо
якісних машин, щоб Єгипет 
знав, який риск сполучений 
:: війною. З'сдннені Держави, 
самі відмовившись від прода
ж у Ізраїлеві важкої зброї, 
буцім-то недвозначно заохо
чують Францію і Канаду до 
такої трансакції. 

loS. закінченні!, ,,Бноть вітри" арія На-„Веснянка' 
гадка 
Дуст Наталки і Петра, — Зоя Гай дай і І Козловськнй 

130. Пісня Наталки і Петра — докінчений, Наталка і Воль
ний — говорять 
Наталка, Петро і Микола, — співають Зоя ГайднА. 
ї . Козловськнй, М. Грншко 

160. „Од юних літ", — арія Возьного співає С. Іващснко. 
Наталка і Возьний — діялог 
,.Ой, я нещасний" — арія Петра. І. Козлові ькнй 

161. „Видно шляхи Полтавські", — арія Наталки, Зоя Гнй-
дай. ,.Много я бачив" - С. Іващснко. Петро Виборний {] 
і Возьний, - співають І. Козловськнй, І. Паторжин- \\ 
ськай і С. Іващснко. а 

162. „Дід рудий" — арія Виборного. І. Паторжинськпй Я 
,.Ой, не шуми Луже", — арія Петра, І. Козловськнй }} 

183. Виборний 1 Возьний — співають І. Паторжинськпй і С. \\ 
Іващснко ;І 
Петро і Микола — діялог, „Впер віє горою", — арія Ц 
Миколи, М Грншко Я 

(Продовження буде) 
є Поянщ) платівки висилаємо поштою за попереднім пп-

діслаяням грошей- В ЗДА висилаємо рівно ж за після
платою. 

є Пра замовленнях в платівок 1 більше — порто оплачує 
„Слобода". Меяшшс замовлень не виконуємо. ПЛАТІВКИ 
ВИСИЛАЄМО ДО ВСІХ КРАПІ. 
ЖАДАЙТЕ ПОВНОГО КАТАЛОГА — БЕЗПЛАТНО! 
Посадку а платівками одержите через фірму „АГКА". 

Замовлення надсилати: Ц 
"SVOBODA", P. О. Box 346, Jersey City 3, N. J. USA. S 

Q 
її 
IT u і I 

Зах. Німеччина нав'яже безпосередній 
контакт з Москвою в справі з'єдинення 

Німеччини 

НОВИНКА ДІТОЧКАМ! 4 
Вже вийшли друком дві книжечки: 

ПРИЙДІТЬ ДО МЕНЕ ЛЮБІ ДІТИ 
Біблійна Історій Нового Завіту 
в обралцях для КОЛЬОрування. 
Ціни одної книжечки 50 цнт. 

Замовляти; 
"SVOBODA\ Р. О. Box 346, Jersey City З, N. J. 

НОВЕ АНГЛОМОВНЕ ШІІЛННЯ „СВОБОДИ" % 

"THE MUSE IN PRISON" 
ЯГА СЛАВУТИЧА. 

Книжка охоилюс 11 нарисів про зліквідоваппх Мо- у 
сивою українських підсовстських постів та зразки §) 
їхніх творів. В тексті поміщено фотознімки розстрі- ^ 

ляних поетів. ?ч 
Передмова Ироф. К. Мінікі. JN 

Мистецька обкладнні:а Н. Гні.ідовськни. ^ 
Н і н а $1.00 | 

і Замовляти: s 
"SVOBODA', P. О. Box 346. Jersey City 3, N. J. і 

Поїш. - Д-р ГаГінріх фон 
Брентано, заХІДНЬО'НІМецЬКИЯ 
міністер закордонних справ, 
повідомив в п'ятницю 13 Ц.М., 
що уряд Німецької Федера
тивної Республіки задумує 
безпосередньо сконтактува-
тнсь з совстськни урядом у 
справ] з'єдинення Німеччини. 
Ця запОВІДЬ викликала в за-
хідпьо-німецькін пресі сенса
цію, а англійські політичні 
кола вилки in острах, що За
хідна Німеччина ревідус всю 
свою Закордонну політику, 
ВІДНОВЛЯЮЧИ довір'я західнім 
всликод'сржаван, які еднно 
повинні вирішувати справу 
З'ЄДНЯСННЯ Німеччини, тому, 
що вони її поділили в Потс
дамському договорі з 1945 
року. Міністер Брентано за
перечив перед кореспонден
том англійської пресової а-
ГСНЦЦ Ройтера, наче б захід-
ньо-німецькни уряд задуму-

ІІОШІНА ДІТОЧКАМ! 

ЛІСОВІ КАЗОЧКИ 
О. ІВАІНЛІКО 

Обкладинки Д ілюстрації 
М. Лепнцького 

ЦІНА 50 ЦЕНТІВ. 
Замовляти: 

" S V O B O D А" 
83 Grand S4. Jersey City З, N.J. 

вав повести сепаратні перего
вори з Москвою поза сппною 
Заходу. Він заявив, що річ 
іде про демарш дипломатич
ним шляхом, через німецько
го амбасадора в Москві, пе
ред совстськнм урядом, щоб 
пригадати йому наполегли
вість і важливість неполадна-
ної німецької проблеми. Про
те, зя одностайними голосами 
західньої преси, канцлер Аде-
вауер і його ближчі співро
бітники стурбовані двома по
діями з останнього часу: за
явою французького прем'єра 
Молле, що роззброєння по
винно йтн перед об'єднанням 
Німеччини, та заявою амери
канського делегата на тепе
рішній конференції роззбро
єння в Лондоні Гаролда 
Стассена, що „мале" роззбро
єння може вестись незалежно 
від справи Німеччини. Хоч 
Стасссн зараз на найближчо
му засіданні скорегував ту 
свою заяву у тому дусі, що, 
мовляв, обидві справи — роз
зброєння і з'єдинення Німеч
чини — мусять вестись пара
лельно, проте західньонімець-
ку керівні чинники лякають
ся, чи західні великодержа-
ви не захочуть „миритися" з 
большевиками (у пункті роз
зброєння), залишивши на бо
ці справу Німеччини. 

ІПО ПОРК, H. И. — Кварталь
ні збори 117 Відд. і Т-ва „За
порозька Січ", відбудуться в су
боту, 21-го квітня, о год. 8-ій 
веч., в приміщенні при 33 Іст 
7-а вул. Просимо всіх членів 
явитися. Члени „Запорозької 
Січі". згідно з рішенням остан
ніх Загальних Зборів, мусять 
обов'язково бути на всіх Квар
тальних Зборах Т-ва, інакше 
тратять право до бенефіту на 
протяг часу до чергових Квар
тальних Зборів. — С Кучма, 
предс; М. Корчинськия, кас; 
В. КаЛина. секр. 

Ділимося сумною вісткою з Ріднею, Приятелями І Зна
йомими, що но довгій І тяжкій недузі дня 4-го квітня 1936 р. 
упокоїлася в БозІ ваша Найдорожча Мати І Бабуня 

Емілія з Павляків Максимовичева ; 
проживши 69 років життя. 

Похорон відбувся дня 6-го квітня ц.р. в Клівленд, Огайо. 
Горем прибиті 

СТЕПАН, сни, РОМАНА, невістка, 
ОЛЕКСАНДЕР, виучок. 

* 
Ділюся сумною вісткою з Рідними і Знайомими, 
що на рідних землях, померли мої Дорогі Батьки 

Марія з Макаровських БОЙЧУК 
в 1949 р. — проживши 78 роки, 

Василь БОЙЧУК 
в 1953 р. — проживши 83 роки. 

Вічна їм Пам'ять! 
ЗАУПОКІЙНЕ БОГОСЛУЖІННЯ відправле

но в українській католицькій Церкві в Дітройті-
Дірборні в суботу, 14-го квітня 1956. 

Д-р Осип БОПЧУК 
в дружиною Дарісю і сином Юрісм 

m -̂ "р q у ш т ь і г ^ г ' 
ВЕЛИКУ * масоро ду одержить 
той, хто • повідомить про Долю, 
Івана ШАНЧУКА, село Ріко-'-
вичі, повіт Володнмяр'Волннсь-| 
кий. Адреса батьків: ^ ^ 

ZEtfltfj IVANCZUK 
548 So. ІМя St, Newark, N. J. * 

*v USA 
AHHA ВИТВИЦЬКА у 

275 Bonner Place, Bronx, ICY, a 
пошукує кревних Михайла, Tec-j] 
сі й Анну* СТИК, які в 1909 або*, 
1910 виїхали з Твребовяі, Гала*! 
чина. Прошу подати вістку. . >< 

' f ; 

• ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ # j 

ARK A CO. 
48 7Zast 7th Street 

NeW York City 
(Тел. 0R. 13-3550) 

Оригінальна кераміка' 
My х і н а . 

ПЛЕПНФІЛД, IL ДЖ. — Т-во 
ім. І. Франка Відд. 372 повідом
ляє всіх членів. Що місячні збо
ри відбудуться в суботу, 21-го 
квітня, о год 7:30 веч., в домі 
Лунншниа, 922 5th St.. West. 
Проситься всіх членів прибути 
на означений час, бо с важні 
справи до полагодження. — К. 
Наконечний, секр. 

ІПО ПОРК, Н. И. — Т-во 
„Свобода" 194 Відд. повідомляє 
членів, що збори відбудуться в 
суботу, 21-го квітня, в примі
щенні Народного Дому прн 142 
Друга Евеню, 2 поверх, о год. 
6-ій веч. Крім урядових справ 
у програму зборів увійде також 
відмічення' 100-лІття народжен
ня Івана Франка. Прохаємо чле
нів взяти участь в цих зборах. 
— Уряд Т-ва. 

ГАРТФОРД. КОНИ. — Упра
ва Б-ва св. І. Хрестителя Відд. 
277 повідомляє, що загальні 
збори доиомогової каси хворих 
при Відділі 277 відбудуться в 
неділю. 22-го квтіня, в примі
щенні Укр. Гор. Клюбу. 53 Whit-
more St.. о год. 1-ій попол. На 
порядку зборів: звіти управи 
допомогопої каси хворих за р. 
1954-55. доповняючий вибір 3-х 
членів управи, зміна статуту 
доиомогової каси хворих. В за
гальних зборах доиомогової ка
си хворих беруть участь П чле
ни. Місячних зборів Відд. того ж 
дня не буде. Вплата вкладок 
членів до Відділу відбудеться 
в церковній залі по обох Служ

бах Божих. — Управа. 

ЕЛНЗАБЕТ, Н. ДЖ. — Збори 
за 1. квартал Т-ва „Запорозька 
Січ" Відд. 234 відбудуться в су
боту, 21-го квітня, о год. 7:30 
веч., в Укр. Нар. Домі. Про
ситься всіх членів прибути, ви
слухати звіту за І. квартал та 
спільно полагодити біжучі спра
ви. — І. Іваник, фін. секр. 

ШО ГЕПВЕН. КОНН. - По
відомляється що місячні збори 
Т-ва „Любов" Відд. 370 відбу
дуться в неділю. 22-го квітня, 
точно по Службі Божій около 
11:30 передлол., в церковній за
лі. 127 Park St. Проситься усіх 
членів вирівняти свої залеглі 
вкладки. Цього місяця також 
збираємо посмертне. Цього року 
є будова иашоі нової церкви. 
Т-во повинно дати даток. Ваша 
присутність на зборах перего-
лосус, який дар ми можемо по
дарувати. — К. Стасюк, предс. 

— — — — — — — Щ ^ Р — 

Найновіший 1 найкращий 
середник на 

ПОРІСТ ВОЛОССЯ 

„КОМАНАТ" 
(Імпортований з Німеччини) 

Цей лік провіреинй у Лабора
торіях в ЗДА та допущений до 
продажі. „КОМАНАТ" — це та
кож знаменитий середник до 
винищування порплів. Ціна од
нієї ( і ) фляшкн (9 унц.) всього 
$3.00. вільна від порта. 

Замовлення слати на адресу 
дістрібютора: 

Mr. Michael OLENCZUK 
665 North Sangamon St. 

Chicago 22, Illinois 

САЛБОН KPACHf 

^МАРІЙКА''; 
. Щоденні годаня -

, від 9. рано до ' 
8. ввечір. 

318 BAST вІЬ ST, 
(Bet. 1st & 2nd Ave.). 
REW YORK 3, N. Y. 

Telephone ,* 
GRamercy 5-7244.' 

РЕЦЕПТА з докладним опиЧ 
санням, аи самому зробити pit 
дину, яка на протязі короткого 
часу СИВЕ ВОЛОССЯ повертав 
до прнродвього темного КОДЬОт 
ру. Гарантований спосіб; як, 
зробити та вживати рідину, ваг 
енлаю до<ЗДА та Канади .по 
одержанні б доларів. . » 

Зберігайте цю вирізку. « 
FLYT — Р. О. Box 1067 » 

Rochester З, N. Y. t * 

• BUSINESS OPPORTUNITY • 
НАДЗВИЧАЙНА НАГОДА І 

Окалійяо на продаж і 
КРАМНИЦЯ - БУЧЕРНЯ 

(коло української пекарні) * 
в Н Ю А Р К У . . , ; 

v Інформуватись: - .,»»"* 
MArket 2-2061 

Tel CH 3-6483 

В Тифлісі спокійно, але військові стежі 
патрулюють на вулицях міста 

Тифліс (Грузія). — Впер
ше по кількох місяцях со-
встська влада дозволила за
кордонним кореспондентам 
відбути поїздку на Кавказ і 
відвідати Тифліс (Тбілісі), де 
недавно у зв'язку з розвінчу
ванням Сталіна мали відбу
тися протнеталінські демон
страції грузинських студен
тів. У своїх кореспонденціях 
закордонні журналіста ствер
джують, що життя в столиці 
Грузії проходить нормально і 
спокійно. Вулицями міста 
патролюють тільки військові 
стежі, але прохожі не звер
тають на них надто великої 
уваги. Портрети, бюсти і ста
туї Сталіна стоять, як стоя
ли і ніхто не квапиться їх 
усувати. Преса, радіо і спе
ціально розіслані пропаган
дисти роз'яснюють населен
ню справу розвінчання Ста
ліна дуже обережно, зв'язу
ючи його культ у Грузії з 
надто внбуялвм взагалі се
ред грузинів обожуванням 
провідних осіб, колись гру
зинських князів, потому ро

сійських царів і т. д. Все ж 
таки, в приватних розмовах 
можна ствердити деякі вияви 
напруження. Розмовці під
тверджують, що просталін-
ські демонстрації відбулися 
справді, і що брали в них у-
часть багатотисячні маси не 
тільки студентів університе
ту, але й учнів нижчих шкіл. 

ДЛЯ ДІТЕЙ! 
Нова збірка віршиків, 

K. ПЕРЕЛІСНОІ 

„ОИ, ХТО ТАМГ 
21 віршик! Багато малюнків! 

Ц І п а 80 цт. 
Замовляти: 

" S V O B O D A " 
83 Grand St, Jersey City 3, N. J. 

КАРТКИ 
НА РІЗШ НАГОДИ 

• українському стилі. 
12 штук за $1.00. 

висилав за попереднім надіє 
ВМДВШ иалежв гости 

" S V O B O D A " 
81-83 Grand Street 

Jersey CHy 3, N. L 

Name . 
Address 
City . . . 
• M.O. 

State 
• Cash • C.O.D. 

Купуйте в підприємствах, 
що оголошуються 

в „Свободі'* 

ЧУДОВИЙ ЛІК НА 
ДИХАВИЦЮ 

Бронхіяльну Астму 
Кожний, що колинебудь тер

пів на страшний АТАК АСТМИ 
— знає, що це є біль. Ви каш
ляєте, важко дихаєте, задихув. 
теся 1 душитеся від кашлю. Ча
сами Ви мусите боротися за від
дих. Найменше напруження му
чить Ваш віддих та вичерпує 
Вас. Найгірше це виглядає • 
ночі. Дуже часто, через без
упинний кашель і важкий від 
дих, що його спричинює т н » 
кропи, Ви не можете спати в ио 
ч і АСТМА — це дійсно страш
на недуга — але це оголошен
ня дає Вам надію на виліку
вання. 

О с ь л і к , щ о називається 
PENNYL, що приносить нечува-
ну полекшу для тих, які терп
лять на Астматичний кашель і 
Бронхіальний тиси крони. Ця 
чудова формула діє надслодіва-
но та усуває згущення флегми 
Кашель уступає, віддих ста* 
лекшим так скоро діє цей лік 
Байдуже, як довго Ви терпите 
або які досі лікарства Вв зажи
вали, ми радимо Вам попробу 
вати PENNYL. Пішліть цей вв 
різок до OREGON DRUO PRO 
DUCTS, Dept. U, РеекакШ, N. Y 
Напишіть Ваше ім'я й адрес} 
точно друком на відворотном) 
боці ковертя. Звідтам вишлют 
Вам велику пляшку, за яху за
платите поштареві тільки $3.50 
(Це включає т а к о ж поштову 
•плату). Не зволікайте. Ви бу 

дете почуватися краще 1 без 
страху, маючи в руках цей пев
ний середник PENNYL. 

Посмертні Згадки 
МИХАІЛ 'МЛЧІШШИу члеж 

Т-ва Запорозьке* Січ Віх*<. 84* 
УНСоои?зу' в картерет; Н І 
Д а ц помер 10-ґо "квітня* ІВДв 
р. Похорон вІДбувсй ;'в* п'ят
ницю, "18-го квітня з це рив* 
св. Дямитрш. — В. И. ПЛ * 

**•, L Маркова % Сс::р, 
• fc » ш Ц 1 % }'+!• 

МИХАЙЛО БАЮС, доагоЛіткЩ 
член Б»ва св.-Кирила l.MfTPr 
дія Відд. 8в Я І С о ю з у в Ол*» 
фант, Па-, помер-*-гв~' квітни 
1056 p.* проживши вв -{МкТв. 
Покійний походив а осла Гоя-
діль, пов. Горлиці, Галичина. 
До Союзу вступив 1920 р. По
ливша горем'прибиту друж*-
ну Юстину, трьох саяів, О-
лексу, Івана і Иосифа, -дочку 
Айву І двох внуків. Похорон 
відбував' 11-го квіття * дому 
до церкви св. Кирила 1 Мето
дів при Рівер вул. Т.тіїші ос
танки Наховано яа парафіяль
нім цвинтарі Пеквіль, Па, — 
в. иТЦ,І 

П. Саламаха, секр. 

Читайте у кратяські 
• газети, бо часте читаная 

паде до^ просвіти, в прослітя 
"І- це сила! 

Lytwyn&LytwjfB 
i!K|lAlNlAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щира 1 Чесна. 
Our Services Are Available 
Anywhere fat New jersey 

801 SPR1N0F1E14) AVENUE 
1RVINGT0N, N. J. 

NEWARK, N. J. 
ESsex 65556 

ІВАН БУНЬНОІ 
У К Р . П О Г Р Е Б Н И Й 
Обслуга чесна І иайиращв 

Ц Ш И ПРИСТУПНІ 

John Bunko 
Licensed Undertaker 

6": Embalmcr 
REASONABLE PRICES 

437 EAST 5th STREET 
New York CHy 

Tekphooei GRamercy 7-7661 
і trtttrrttt'rtrrrrttttt44*pj\ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р . П О Г Р Е Б Н И Й 

Заігаиаетьса аохорояаив 
в BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK і ОКОЛИЦЯХ 

Контрольована темпера-. 
тура, Модерна каплиця 

до ужитку даром. 

Peter Jaremo 
129 E*ST 7th STREET 

NEW YORK, N. Y. 
v. TeL jJRchard 4-2588 ^ 


